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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

Het interafdelingsproject •Atherosclerose• heeft als doel het ontwikkelen en 
evalueren van meetmethoden voor de detectie van atherosclerose in een 
vroegtijdig stadium. De aandacht gaat hierbij in het bijzonder uit naar de 
halsslagadervertakking. Stenoses in deze halsslagadervertakking zullen 
veranderingen in het stromingspatroon van het bloed veroorzaken. Binnen het 
project worden de mogelijkheden onderzocht om uit snelheidsmetingen, gedaan 
met behulp van ultrasone meettechnieken, uitspraken te doen over de 
eventuele aanwezigheid van stenoses in de vertakking. 
In een onderdeel van het project worden in een star model van de 
halsslagadervertakking met laser-doppler technieken snelheidsmetingen 
verricht. Het model is geconstrueerd op basis van gegevens van Bharadvaj 
e.a. (1982) volgens de tekening in figuur 1.1. 
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Figuur 1.1 Afmetingen van de halsslagadervertakking volgens Bharadvaj e.a. 
(1982). 

Uit figuur 1.1 blijkt dat de hoofdtak (communis) zich niet-symmetrisch 
splitst in twee takken, de interna en de externa. Het begin van de interna 
wordt gekenmerkt door een verwijding, de sinus. In het onderzoek wordt 
vooral de stroming in de interna bekeken. De stroming in de communis heeft 
een pulserend karakter met een in de tijd gemiddeld Reynoldsgetal van 380 en 
een maximaal Reynoldsgetal van 1200 (Bharadvaj e.a. 1982). Het Reynoldsgetal 
is hierbij gebaseerd op de communisdiameter en de oppervlaktegemiddelde 
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snelheid. Bij de te verrichten experimenten zal in eerste instantie in een 
stationaire stroming gemeten worden. Zelfs wanneer afgezien wordt van het 
instationaire karakter van de stroming is te verwachten dat het gemeten 
stromingspatroon zeer complex zal zijn, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de 
resultaten van visualisatie-experimenten door Bharadvaj e.a. (1982), 
weergegeven in figuur 1.2. 

SecT1ono1 v1ew 

t 

Figuur 1.2 Schematische weergeve van het stationaire stromingspatroon in 
de halsslagadervertakking (Bharadvaj e.a. 1982). 

Doordat de geometrie van een vertakking door zoveel afzonderlijke variabelen 
bepaald wordt, zal naar verwachting vergelijking van de metingen met 
literatuurgegevens nauwelijks mogelijk zijn. Ook vanuit theoretisch oogpunt 
bezien zal het moeilijk zijn de in figuur 1.2 geschetste stromingspatronen 
te verklaren. Teneinde een beter inzicht in de stroming te verkrijgen en een 
betere onderbouwing van het onderzoek vanuit de literatuur mogelijk te 
maken, wordt daarom ook de stroming in een bocht onderzocht. Een motivatie 
voor deze keuze is o.a. te vinden in het werk van Olson (1972). Olson 
onderzocht de stromingsverschijnselen in een zestal vertakkingen. Hij 
onderscheidde in een vertakking drie configuraties: 

i) de overgang, tijdens de aanstroming, van een cirkelvormige naar een 
elliptische doorsnede van de hoofdtak, onder constant blijven van de 
oppervlakte van de doorsnede, 

ii) het optreden van een "flow-divider", 
iii) de stroming in de zijtak, die gezien kan worden als de stroming in een 

bocht met cirkelvormige doorsnede. 
Vergelijking van de metingen van Olson in een zijtak van een vertakking met 
zijn metingen in de inloopstroming in een bocht met cirkelvormige doorsnede 
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toont aan dat in de zijtak de stroming voornamelijk bepaald wordt door het 
•bocht-effect•. In hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 zal nader ingegaan worden op 
het onderzoek van Olson. 
In dit rapport wordt, in vervolg op Corver (1984), verslag gedaan van een 
literatuuronderzoek naar de inloopstroming in een bocht. Het karakter van 
deze stroming wordt in hoofdzaak bepaald door een drietal factoren: 

i) de verhouding van de straal a van de doorsnede van de buis tot de 
kromtestraal R van de bocht, weergegeven door 6 = a/R, 

ii) het Reynoldsgetal Re = 2aW0 /v, waarin W0 de oppervlaktegemiddelde 
snelheid is en v de kinematische viscositeit; ook wordt vaak een 
combinatie van Re en 6 gebruikt, het Deangetal K = 61/ 2Re, 

iii) de keuze van het inlaatprofiel (uniform, parabolisch, etc.). 
Bij de beschouwing van deze factoren doet zich het probleem voor welke 
verhouding a/R men aan de interna-tak moet toekennen. We stellen hier dat 
deze verhouding a/R ligt tussen de waarden 1/6 en 1/15, waarbij a/R = 1/6 
overeenkomt met de kromming van de wand bij de overgang van de communis naar 
de sinus en a/R = 1/15 de waarde is die men vindt wanneer men het einde van 
de sinus beschouwt als het einde van de bochtsectie. Hierdoor wordt dan, in 
combinatie met het bereik van het Reynoldsgetal, het onderzoeksgebied 
vastgelegd als het gebied waarvoor geldt: 

98 i K i 490 ( 1 . 1 ) 

In het volgende hoofdstuk zal de volledig ontwikkelde bochtstroming 
behandeld worden, zodat de eindtoestand van de inloopstroming bekend is. In 
de hoofdstukken 3 resp. 4 wordt de inloopstroming vanuit theoretisch
numeriek resp. experimenteel standpunt bekeken. In hoofdstuk 5 zullen enkele 
experimenten in een vertakking besproken worden, waarna in hoofdstuk 6 de 
resultaten van dit literatuuronderzoek beschouwd worden in het kader van het 
vervolg van het onderzoek. 

--
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HOOFDSTUK 2 DE VOLLEDIG ONTWIKKELDE BOCHTSTROMING 

Alvorens in de volgende hoofdstukken in te gaan op het probleem van de 
inloopstroming in een bocht zal in dit hoofdstuk de volledig ontwikkelde 
bochtstroming besproken worden. Hierbij wordt voortgebouwd op de 
literatuurstudie van Corver (1984). Ondanks het gevaar van overlapping wordt 
t.b.v. de leesbaarheid ook hier de daartoe benodigde basis behandeld. Na een 
qualitatieve beschrijving van de bochtstroming volgt een overzicht van de 
beschrijvende vergelijkingen en de waarden van de van belang zijnde 
parameters. Het hoofdstuk wordt besloten met een beschrijving van enige 
studies aan de volledig ontwikkelde stroming in het voor het onderzoek 
relevante gebied van parameters. 

2.1 Oualitatieve beschrijving van de volledig ontwikkelde bochtstroming 

Vloeistof die door een bocht stroomt zal t.g.v. deze gekromde beweging een 
centrifugale kracht ondervinden. Deze kracht zal het grootst zijn in het 
centrum van de buis, waar de vloeistofsnelheden het grootst zijn. Als 
reactie op deze centrifugale kracht ontstaat er een drukgradiënt die gericht 
is van de binnenbocht naar de buitenbocht. Bij de wanden overheerst deze 
drukgradiënt het centrifugale effect (de vloeistofsnelheden zijn hier lager) 
waardoor hier vloeistof tangentieel langs de boven- en onderwand van de 
buitenbocht naar de binnenbocht gaat stromen. In het centrum van de buis is 
de situatie omgekeerd en stroomt er vloeistof vanuit het centrum naar de 
buitenbocht. Op deze manier ontstaat er een secundaire stroming (stroming 
loodrecht op de axiale richting, die niet bijdraagt tot het massatransport) 
bestaande uit twee secundaire wervels. Het punt van maximale axiale snelheid 
verschuift daardoor naar de buitenbocht (zie figuren 2.2 en 2.3). 

2.2 Vergelijkingen en parameters 

Uitgangspunt van de mathematische beschrijving van de bochtstroming vormen 
de continuiteitsvergelijking en de Navier-Stokes-vergelijking. De bocht 
bestaat uit een buis met een cirkelvormige doorsnede met straal a, die 
gekromd is in een cirkel met straal R. In verband met de geometrie van de 
bocht wordt gekozen voor een toraidaal coördinatensysteem (r' ,a,9), zoals 
weergegeven in figuur 2.1. Hierin is 9 de hoek tot het begin van de bocht, 
r' de radiële afstand tot het centrum van de buis en a de hoek tot het 
symmetrievlak aan de buitenbochtzijde. De corresponderende snelheden worden 
genoteerd als (u' ,v' ,w'). De afstanden r' en s'= R9 worden dimensieloos 
gemaakt met de buisstraal a, de snelheden u', v' en w' met de 
oppervlaktegemiddelde snelheid W0 en de druk p' met 4e grootheid eW~ 
volgens: 
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(u,v,w) 

Figuur 2.1 Torcidaal coördinatensysteem. 

= (u',v'.w') 
~0 P = oi2 

0 

( 2. 1 ) 

De resulterende bewegingsvergelijkingen, waarin de indices afgeleiden 
aangeven, luiden als volgt (Berger & Talbot 1983): 
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u 1+26rcosa 6vsina 1 
ur + -( ) + -v - + ----w = 0 

r 1+6rcosa r a 1+6rcosa 1+6rcosa s 

Voor een overzicht van de benodigde coördinatentransformaties wordt verwezen 
naar Corver (1984). In de vergelijkingen spelen twee dimensieloze getallen 
een rol, te weten: 

6 = a/R (2.3) 

(2.4) 

Verdere bewerking van de vergelijkingen toont aan dat voor een goede 
karakterisering van de stroming het Reynoldsgetal Re beter vervangen kan 
worden door het Deangetal K, waarvoor geldt: 

Het Deangetal kan 
traagheidskrachten en 
krachten anderzijds, 
stroming. 

( 2. 5) 

fysisch gezien worden als de verhouding van de 
de centrifugale krachten enerzijds tot de visceuze 

en is een maat voor de grootte van de secundaire 

K "" 
(stationaire traagheidskrachten . centrifugale krachten) 1/ 2 

v1sceuze krachten 

(2.6) 
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In de literatuur worden een groot aantal definities voor het Deangetal 
gehanteerd. In artikelen met een experimentele achtergrond wordt meestal 
definitie (2.4) gebruikt, in theoretisch getinte artikelen wordt in het 
Deangetal vaak de axiale drukgradiënt G verwerkt volgens: 

3 
0 = <Qs )(~al1/2 

~V ~ (2.7) 

Het verband tussen K en D ligt alleen eenduidig vast als het verband tussen 
de drukgradient G en de gemiddelde snelheid W0 eenduidig is. Dit is bij 
benadering het geval bij zeer lage Deangetallen, waarbij men uit kan gaan 
van een Poiseuillestroming. Voor hogere Deangetallen kan het verband tussen 
K en D afgeleid worden uit de verhouding Qr/Qk van het debiet Qr door een 
rechte cilindrische buis tot het debiet Qk door een gekromde buis onder 
gelijke overige omstandigheden. Van Dyke (1978) geeft in een tabel 
overeenkomende waarden van K en D voor een bereik 5 i K i 460 ofwel 28 i D i 
5700. Voor een bocht die overeenkomt met de situatie in de halsslagader is 
het bereik vanKen D weergegeven in tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Waarden vanKen Dineen bocht die overeenkomt met de 
situatie in de halsslagader. 

Re a/R K D 

380 1/15 98 840 
380 1/6 155 1450 

1200 1/15 310 3500 
1200 1/6 490 6000 

In de volgende paragraaf zal de oplossing van de vergelijkingen (2.1) bij de 
voor het onderzoek van belang zijnde waarden van de diverse parameters 
behandeld worden. 

2.3 Stationaire volledig ontwikkelde stroming in een bocht 

De stationaire volledig ontwikkelde bochtstroming is vooral numeriek 
onderzocht (McConalogue & Srivastava 1968, Greenspan 1973, Collins & Dennis 
1974, Van Dyke 1978, Dennis & Ng 1982). In deze numerieke studies gaat men 
uit van de vergelijkingen (2.1) waarin 6 << 1 gesteld wordt ("loosely coiled 
pipe"). Aangezien in de volledig ontwikkelde bochtstroming des-afgeleiden, 
met uitzondering van de drukafgeleide naar s, verdwijnen, kan aan de 
continuiteitsvergelijking voldaan worden door u en v fê schrijven als 
afgeleiden van de zogenaamde secundaire stroomfunctie ~· volgens: 



u = 1 ~· raa 
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awr I 
I V = - Or (2.8) 

De in de vorige paragraaf genoemde axiale drukgradiënt G wordt gedefinieerd 
als: 

(2.9) 

De axiale snelheid w' en de stroomfunctie ,. worden dimensieloos gemaakt 
volgens: 

' = ..,,. 

Substitutie in de vergelijkingen (2.2) levert dan: 

waarin 

V~w + D = ~(~ ~ - M ~) 
-v1' = (~ ~ !ä - ~ ~ h> v~' + w(sina ~ + co~a ~) 

v2 = a2 + 1 .L + 1 a2 
1 ~ r ar ;z ~ 1 

2 2 
D =Ga <.2-f->1/2 

IJ V L 

De bijbehorende randvoorwaarden luiden: 

' = 8~/3r = w = 0 voor r = 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 

De resultaten worden meestal weergegeven in de vorm van figuren waarin 
lijnen van constante axiale snelheid en het stroomlijnenbeeld van de 
secundaire stroming zijn getekend. 
De stroming in het bereik 96 i D i 605 is geanalyseerd door McConalogue & 
Srivastava (1968) diewen ~ in een machtreeks ontwikkelden. In figuur 2.2 
zijn enkele van hun oplossingen weergegeven. Uit figuur 2.2 blijkt dat bij 0 
= 96 de axiale stroming nog veel lijkt op een Poiseuillestroming. Daarnaast 
is het secundaire stromingspatroon vrijwel symmetrisch t.o.v. de lijn a = 

w/2, a = 3w/2. Bij D = 300 komt de grotere invloed van de centrifugale 
krachten tot uiting in het naar de buitenbocht verschuiven van het punt van 
maximale axiale snelheid en van de secundaire wervels en in de vervorming 
van de lijnen van gelijke axiale snelheid van cirkelvotm naar een meer 
afgeplatte vorm. 



- 9 -

0 11 

D = 96 D = 300 

Figuur 2.2 Volledig ontwikkelde bochtstroming voor D = 96 enD = 300 
volgens McConalogue & Srivastava (1968). 

(a) 
(a) 

(b) (b) 

Figuur 2.3 Volledig ontwikkelde bochtstroming volgens Collins & Dennis 
( 1975); (a) D = 500, (b) 0=606, (c) D = 2000, (d) D = 5000. 

0 
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(c) (c) 

(d) 

Volledig ontwikkelde bochtstroming volgens Collins & Dennis 
(1975); (a) D = 500, (b) D=606, (c) D = 2000, (d) D = 5000. 

Het voor het onderzoek interessante gebied is onderzocht door Collins & 
Dennis (1975). Zij berekenden met een centrale differentie-methode de axiale 
snelheid w en de stroomfunctie ~ in het gebied 96 ~ D ~ 5000. Tot D = 2000 
wordt de maximale fout in w en ~ geschat op 1%, voor hogere waarden van D op 
1% à 2%. In figuur 2.3 zijn de resultaten gegeven voor D = 500, 606, 2000 en 
5000. Uit deze figuur blijkt dat bij toenemende D het punt van maximale 
axiale snelheid zich steeds verder naar de buitenbocht verplaatst. De lijnen 
van constante axiale snelheid krijgen een C-vormig uiterlijk, doordat de 
sterke secundaire stroming vloeistof met een hoge axiale snelheid vanuit de 
buitenbocht tangentieel naar de binnenbocht transporteert alvorens deze hoge 
axiale snelheid in de grenslaag afgebroken kan worden. Bovendien gaat er 
zich een kernstroming ontwikkelen waarin lijnen van constante axiale 
snelheid over een toenemende afstand t.o.v. het symmetrievlak loodrecht op 
dat vlak gaan lopen. De centra van de secundaire wervels verplaatsen zich 
bij toenemende D weer naar de binnenbocht. De oorzaak hiervan is vooralsnog 
onduidelijk. In figuur 2.4 worden de numerieke resultaten van Collins & 
Dennis vergeleken met metingen van Adler (1934). De overeenkomst van de 
numerieke resultaten met experimentele gegevens in figuur-2.4 is goed. Bij 
de in de volgende hoofdstukken te behandelen inloopstroming in een bocht zal 
blijken dat, wat de axiale snelheden betreft, de overeenkomst tussen 
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en experimentele gegevens ook redelijk is. Het 
secundaire stromingsveld levert echter meer problemen 

0 

0.::. o.6 1.0 
r 

Figuur 2.4 Vergelijking van de numerieke resultaten van Collins & Dennis 
(1975, --- K = 369,5) met metingen van Adler (1934, 
OK=372). 

--



- 12 -

HOOFDSTUK 3 INLOOPSTROMING IN EEN BOCHT, THEORETISCH EN NUMERIEK 

Uitgaande van de in hoofdstuk 2 gepresenteerde vergelijkingen is ook de 
inloopstroming in een bocht numeriek onderzocht. Dit is voor de 
halsslagadervertakking van belang omdat daar de stroming, komende vanuit de 
communis, afgebogen wordt naar de interna resp. de externa. Patankar, 
Pratap & Spalding (1974) berekenen axiale snelheidsprofielen in het 
symmetrievlak van de bocht en het vlak loodrecht daarop in het gebied 0° i e 
i 180°, a/R i 1/29. Singh (1974) geeft een beeld van de ontwikkeling van 
axiale en secundaire snelheden tot een afstand Re= (a/R) 1/ 2. Yao & Berger 
(1975) geven een oplossing voor het gehele inloopgebied. Smith (1976) 
bekijkt de inloopstroming voor waarden a/R = O(Re-2). Liu (1977) beschrijft 
de inloopstroming voor de situatie a/R = 1/5, Re = 100. Stewartson, Cebeci & 
Chang (1980) tenslotte gaan in op de grenslaagontwikkeling in de 
inloopstroming in een bocht. 
In dit hoofdstuk wordt eerst een overzicht gegeven van de in de literatuur 
gehanteerde instroomvoorwaarden (paragraaf 3.1). Na een qualitatieve 
beschrijving van de inloopstroming in paragraaf 3.2 worden in paragraaf 3.3 
de methoden, vergelijkingen en randvoorwaarden besproken, die door de 
diverse onderzoekers gehanteerd worden. In paragraaf 3.4 worden tenslotte de 
numerieke resultaten behandeld. 

3.1 Instroomvoorwaarden 

In zowel numerieke analyses als experimenten worden een drietal 
instroomvoorwaarden gebruikt. Deze voorwaarden zullen hier kort behandeld 
worden, waarbij de notatie uit hoofdstuk 2 wordt gebruikt. 

i) Voorwaarde van constante totale druk. 
Deze voorwaarde, die ook wel voorwaarde van constante dynamische druk 
genoemd wordt, correspondeert met de stroming van vloeistof uit een 
vat met een constante totale druk. Meteen bij het begin van de bocht 
spelen visceuze effecten nog geen rol, zodat de oplossing van de 
Navier-Stokes-vergelijking luidt (Singh 1974): 

U = V = 0 

w = 1/(1 + örcosa) ( 3. 1 ) 

p = -1/(2(1 + örcosa)2) 

ii) Uniforme instroomsnelheid. 
Deze voorwaarde spreekt voor zich en luidt: 
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U = V = 0 
(3.2) 

w = 

iii) Parabolisch instroomprofiel. 
Deze voorwaarde correspondeert met de instroming in een bocht die 
vooraf gegaan wordt door een voldoende lange buis met cirkelvormige 
doorsnede: 

U = V = 0 
( 3. 3) 

De overeenkomst tussen deze drie voorwaarden is dat telkens de snelheids
componenten loodrecht op de axiale snelheid nul ZlJn. Aangezien de 
inloopstroming afhangt van het gehanteerde inloopprofiel, is vergelijking 
van de diverse onderzoeken niet altijd mogelijk. 

3.2 Oualitatieve beschrijving van de inloopstroming 

De ontwikkeling van de stroming in een bocht zal nu eerst kwalitatief 
besproken worden volgens een beschrijving van Singh (1974). Singh gaat in 
zijn analyse in eerste instantie uit van het constante-totale-druk profiel. 
Wanneer de vloeistof de bocht binnenstroomt zal er zich bij de wanden een 
grenslaag ontwikkelen, die lijkt op de grenslaag die in een rechte buis zou 
ontstaan. De stroming bestaat in dit gebied uit twee delen: 
i) een dunne laag bij de wand, waarin de visceuze krachten in evenwicht 

ZlJn met de traagheidskrachten en waarin de centrifugale krachten een 
secundaire rol spelen. 

ii) een niet-visceuze kern, waarin de centrifugale kracht t.g.v. de gekromde 
beweging van de vloeistof in evenwicht is met de drukgradiënt die van de 
buitenbocht naar de binnenbocht gericht is. 

Wanneer de stroming zich verder ontwikkelt, worden bij hogere Deangetallen 
de centrifugale krachten in de grenslaag van dezelfde grootte-orde als de 
visceuze krachten en de traagheidskrachten. Dit gebeurt na een afstand RB = 
O(aR1/ 2). De ontwikkeling van de grenslaag veroorzaakt een versnelling van 
de kernstroming en bovendien ontstaat het secundaire stromingspatroon, 
beschreven in hoofdstuk 2. De secundaire stroming van de binnenbocht door 
het centrum naar de buitenbocht verhindert verdere grenslaagopbouw bij de 
buitenbocht, zodat de grenslaag hier dun blijft. Bij lage Deangetallen 
blijven de centrifugale krachten een tweede-orde effect, zodat de 
grenslaagontwikkeling zich kan uitstrekken tot het centrum van de buis en er 
een soort Poiseuillestroming ontstaat na een afstand RB= O(aRe). 

--
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3.3 Basis van de numerieke analyse: vergelijkingen. benaderingen, 
randvoorwaarden 

De inloopstroming in een bocht zal behandeld worden aan de hand van een 
viertal studies. In deze paragraaf worden de benaderingswijzen en de 
randvoorwaarden beschreven, die door de diverse onderzoekers gehanteerd 
worden. Bij de vergelijking van de resultaten treedt het probleem op dat er 
vaak verschillende coördinatenstelsels en grootheden gebruikt worden. In 
deze paragraaf zal daarom ook verband gelegd worden tussen deze coördinaten
stelsels en grootheden en het in hoofdstuk 2, figuur 2.2, gedefinieerde 
stelsel (r' ,a,B) en bijbehorende dimensieloze grootheden r, s, u, v, w en p. 

Singh (1974) hanteert de definitie voor coördinaten en grootheden zoals 
weergegeven in figuur 2.2 en formules 2.1. Bovendien gebruikt hij een lokale 
radiële coördinaat ~ in de grenslaag, gedefinieerd als: 

~ = 1 <1-r) 
(s.Re) 112 (3.4) 

Uitgaande van de vergelijkingen 2.2 benadert Singh het probleem door 
storingsrekening toe te passen op de oplossing voor de inloopstroming in een 
rechte buis. De storingstermen zijn evenredig met p (= Re- 112 ) en 6. De 
oplossing gebeurt volgens de techniek van de "matched asymptotic expansions• 
tot en met termen O(P6) in het inloopgebied tot s = 0(6- 1/ 2). Deze afstand 
komt fysisch overeen met de plaats waar de centrifugale krachten in de 
grenslaag van dezelfde grootte-orde worden als de visceuze en de 
centrifugale krachten. Voor de van belang zijnde parameters geldt: 

6 = 0(0,1) 
Re = 0(2000) 

I< = 0(600) 
(3.5) 

Als instroomvoorwaarde neemt Singh het constante-totale-druk profiel volgens 
( 3. 1 ) . 

In de tweede te behandelen studie geven Yao & Berger (1975) een model voor 
de ontwikkeling van de stroming in een bocht totdat de stroming volledig 
ontwikkeld is. Er worden twee coördinatenstelsels toegepa5t, die zijn 
weergegeven in figuur 3. 1. R -----+--

z 

Plane of symmetry 

Figuur 3.1 Coördinatenstelsels volgens Yao & Berger (1975). 
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De bewegingsvergelijkingen voor de kernstroming 
cilindercoördinaten (r,z,B). Deze coördinaten 
bijbehorende snelheidscomponenten (U,V,W) en de druk 

worden geschreven 1n 
worden, evenals de 
P dimensieloos gemaakt 

volgens: 

ro = (r - R)/a z = z/a 80 = RB/ (Ra) 1/ 2 
0 

uo = U/(ö 112w > wo = W/W vo = V/(ö 112w > (3.6) 
0 0 0 

Po = P/(QW~) 

Hierin is W
0 

een karakteristieke instroomsnelheid. Om de vergelijkingen te 
kunnen oplossen wordt o.a. verondersteld, dat de secundaire stroming in de 
kern parallel aan het symmetrievlak plaatsvindt. Voor de 
bewegingsvergelijkingen houdt dit in dat alle eerste- en hogere-orde 
afgeleiden van de snelheden en de druk naar z verwaarloosd worden, evenals 
de snelheid v in de z-richting. Wanneer bovendien de termen O(K- 1) 
verwaarloosd worden, ontstaat het volgende stelsel bewegingsvergelijkingen: 

a 1 + ar0 - ~ = Or( u ) 0 
0 0 0 

auo wo auo w2 1 3P
0 uo 

0 
"Or""::" + + ar

0 
oç- 1 + ar

0 
= - a ara 0 

awo wo a wo au
0
w

0 1 3P
0 uo "Or""::" + 1 'ö'8"':" + 1 + ar

0 
= - 1 + ar

0 ~ 0 
+ ar0 0 

De gestelde randvoorwaarden voor de kernstroming luiden: 
i) uniforme instroming 

ii) •no-slip"-voorwaarde bij de wand 
iii) volledig ontwikkeld snelheidsprotiel voor 8 ~ •. 

(3.7) 

De bewegingsvergelijkingen voor de grenslaagstroming worden in 
toroidaalcoördinaten (r' ,~,8) geschreven. De coördinaten r' en 8 zijn 
gedefinieerd als in hoofdstuk 2, bij de tangentiële hoek ~ is de positieve 
richting tegengesteld aan de positieve a-richting gedefinieerd en geldt 
bovendien: ~ = 0 ~ a = n/2. De bijbehorende snelheidscomponenten zijn 
(u', v: w'). In de grenslaag worden de volgende variabelen gedefinieerd: 

r 1 = (1-(r'/a))(K/2) 1/ 2 

u1 = -(u'/W
0

) (K/26) 112 

8 1 = R 8/ ( aR ) 112 

v1 = (v'lW0 )(1/6) 1/ 2 

P1 = p'/ gWÎ 

(3.8) 

Substitutie in de bewegingsvergelijkingen (2.2) levert, ondér verwaarlozing 
van termen O(K- 1/ 2) en kleiner: 
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3u1 3v1 av1cosi!J 
+ 1 

3w1 'ö'I: + ar+ 1 + aslni!J + aslni!J '(f8. = 0 
1 1 

3v1 3v1 w1 3v1 <w~-wr>cos~~J a2v 
u1 = 1 'ö'I: + v1 Oijl+ 1 + as1ni!J 0"91 + 1 + aslni!J 3r2 1 1 

( 3. 9) 

3w1 3w1 w1 3w1 w2 3w0 u1 'ö'I: + v1 Oijl+ 1 + as1ni!J 'Oë1 - 1 + aslni!J ~ + 1 
aw1v1cosi!J a2w 1 

+ 1 + aslni!J = ä7 1 

Hierin is w0 de axiale snelheidscomponent aan de rand van de grenslaag. 
Volgens deze dimensieloze grenslaagvergelijkingen is de druk in de 
grenslaag, die een dimensieloze dikte 61 = O(K- 1/ 2) heeft, constant. De 
vergelijkingen worden opgelost volgens de Karman-Pohlhausen 
integratiemethode, volgens welke van tevoren de verdeling van axiale en 
tangentiële snelheden in de grenslaag wordt vastgelegd in de profielfuncties 
+ 1 (~) en + 2 (~). Deze profielfuncties worden gedefinieerd als: 

+1(~) = ~- 2~2 + ~3 
(3.10) 

Hierbij is ~ een radiële coördinaat in de grenslaag gedefinieerd als (6 1 is 
de met a dimensieloos gemaakte grenslaagdikte): 

(3.11) 

De profielfuncties zijn weergegeven in figuur 3.2. 

0 0·2 0·4 0·6 0·8 1·0 

Figuur 3.2 Profielfuncties + 1 (~) en + 2 (~) in de grenslaag (Yao & Berger 
1975). 

De snelheden in de grenslaag zijn geheel bepaald wanneer ook nog een 
karakteristieke grootte voor de tangentiële resp. axiale sne~heid bekend is. 
Deze grootte wordt gegeven door de variabelen v1 resp. w

0 
volgens: 
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(3.12) 

Bij de presentatie van de resultaten valt de nadruk op het verloop van de 
grenslaagdikte 61 en de snelheid v1 als functie van de tangentiële hoek ~ en 
een axiale plaatscoördinaat ö, gedefinieerd als: 

De oplossing van de vergelijkingen vindt plaats voor de situatie: 

Re = 4000 
6 = 0,05 
I< = 894 

(3.13) 

(3.14) 

De derde studie die behandeld zal worden is gedaan door Liu (1977). Hij 
gebruikt weer het stelsel en de variabelen die gedefinieerd ZlJn in 
hoofdstuk 2 en die ook door Singh (1974) gebruikt worden. De oplossing van 
de bewegingsvergelijkingen (2.2) vindt plaats volgens een eindige
differentie methode. Voor een behandeling van deze methode verwijst Liu naar 
een tweetal publicaties, die in deze literatuurstudie niet betrokken zijn 
(Liu 1976, Liu 1977). Als randvoorwaarden stelt Liu: 
i) constante-totale-druk instroomprofiel bij 0 = 0, 

ii) volledig ontwikkelde stroming bij 0 = 90°. 
Voorwaarde ii) wordt achteraf geverifieerd, doordat de berekende 
inlooplengte ongeveer 65° bedraagt. De oplossing wordt berekend voor de 
situatie: 

Re = 100 
6 = 1/5 
K = 44 

(3.15) 

De laatste in dit hoofdstuk te behandelen studie is verricht door 
Stewartson, Cebeci en Chang (1980). Zij hanteren een torcidaal 
coördinatenstelsel (r,a,z) dat slechts met het in hoofdstuk 2 genoemde 
stelsel verschilt in de axiale coördinaat z, gedefinieerd in (3.16). In dit 
onderzoek wordt de grenslaagontwikkeling onderzocht, uitgaande van een 
constante-totale-druk profiel. In de grenslaag worden de volgende grootheden 
gedefinieerd: 

z = (R/a) 112o 

n = (1-r)(K/2) 112 

u = _ U(n,a.z} 
(ÖK/2) 1 2 

(3.16) 
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v = V~n.a.z) 
61/ (1 + 6cosa 

w = W(nta.z) 
1 + cosa (3.16) 

P = P(n.a.z) 
2(1 + 6cosa) 2 

Substitutie van deze grootheden in de beweginqsvergelijkingen uit hoofdstuk 
2 levert, onder verwaarlozing van termen O(K- 112) : 

~ + 1 av + 1 aw = 0 .• + 6cosa Oä (1 + 6cosa)2 Oï 

~ = 0 

(3.17) 

uav + v av 
Orï 1 + 6cosa Oä 

si na 
(1 + 6cosa) 2 

aw v aw w aw 
UOrï + 1 + 6cosa Oä + (1 + 6cosa)2 oz 

De snelheden U, V en W worden vervolgens ontwikkeld in machtreeksen van z en 
gesubstitueerd in vergelijking 3.17 onder verwaarlozing van termen 0{6). 
Informatie m.b.t. de kromming van de buis zit dan nog in de radiële 
coördinaat 1'), de snelheid U en de instroomvoorwaarde van constante totale 
druk. Gesteld wordt dat de gevonden resultaten representatief zijn voor de 
situatie 0 i 6 i 1. De maximale fout in de uitkomsten wordt geschat op 
minder dan 1\. 

In de volgende paragraaf zullen de resultaten bekeken worden die volgens de 
nu besproken methoden verkregen zijn. 

3.4 Ouantitatieve beschrijving van de inloopstroming 

In deze paragraaf worden de numerieke resultaten uit de vier behandelde 
studies besproken. In paragraaf 3.4.1 komt de ontwikkeling van het axiale 
snelheidsveld aan de orde, paragraaf 3.4.2 gaat in op de ontwikkeling van 
het secundaire snelheidsveld. In paragraaf 3.4.3 wordt het verloop van de 
schuifspanning en de druk besproken, waarna in paragraaf 3.4.4 gekeken wordt 
naar de grenslaagdikte en de inlooplengte. De resultaten van de diverse 
studies worden met elkaar vergeleken, waarbij echter rekening gehouden moet 
worden met de soms verschillende instroomvoorwaarden en waa~den voor Re, 6, 
en K. 
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3.4.1 Het axiale snelheidsveld 

Uitgaande van een constante-totale-druk instroomprofiel geeft Singh (1974) 
het axiale snelheidsveld op een tweetal posities in de bocht (figuur 3.3). 
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Figuur 3.3 Lijnen van constante axiale snelheid volgens Singh (1974). 
a) s = 0,1 b) s = 2,1 

Uit deze figuur blijkt: 

0 

i) dat de axiale snelheid bij de instroming maximaal is bij de binnenbocht 
(a=n), 

ii) de groei van grenslaag bij toenemende s, 
iii) de versnelling van de kernstroming t.g.v. de grenslaagopbouw. 
Ook figuur 3.4, waarin het verloop van de axiale snelheid als functie van r 
is weergegeven langs de lijnen a = 0, a = n en a = v/2, a = 3n/2 bij twee 
axiale posities, toont de bovengenoemde effecten. 

~=?11 

0 I 

Figuur 3.4 Verloop van de axiale snelheid w met de radiële afstand r voor 
s = 0,1 en s = 2,0; a) a= 0, a= n b) a= n/2, a= 3n/2 
(Singh 1974). 

Het verschijnsel dat het axiale snelheidsmaximum zich b~j de binnenbocht 
bevindt wordt enerzijds veroorzaakt door de keuze van het instroomprofiel, 
anderzijds geldt in de niet-visceuze kernstroming: 
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H = p + oV2/2 = constant (3.5) 

Aangezien de druk bij de buitenbocht toeneemt t.g.v. centrifugaaleffecten en 
bij s = 0 voor zowel binnen- als buitenbocht geldt H = 0 (zie (3.1)), zal de 
snelheid bij de binnenbocht nog toenemen t.o.v. de snelheid bij de 
buitenbocht. Figuur 3.5 toont het verloop van de axiale snelheid in de 
grenslaag als functie van de lokale radiële coördinaat ~. Hieruit blijkt dat 
bij het doorlopen van de bocht vanaf de instroming de grenslaag bij de 
buitenbocht in dikte afneemt, terwijl de dikte ervan bij de binnenbocht 
toeneemt. Daarnaast wordt nabij de instroming (s = 0,4) de steilste 
snelheidsgradiënt 3w/3~ aangetroffen bij de binnenbocht (a= n). Verderop (s 
= 2,4) blijkt de steilste snelheidsgradiënt 3w/3~ zich, onder invloed van de 
secundaire stromingen, naar de buitenbocht verplaatst te hebben. 
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' Figuur 3.5 Verloop van de axiale snelheid met de lokale plaatsecordinaat 
in de gren~1aag ~voors= 0,4 en s = 2,4 (Singh 1974). 
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Figuur 3.6 Axiale snelheidsprofielen bij volledig ontwikkelde bochtstroming 

(0 > 70°, s > 6,1) volgens Liu (1977). 
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Liu (1977) vindt, uitgaande van hetzelfde instroomprofiel, dat het axiale 
snelheidsmaximum ook bij volledig ontwikkelde stroming (die volgens Liu 
bereikt is bij 8 = 65°) bij de binnenbocht blijft liggen, zoals blijkt uit 
figuur 3.6. Dit is duidelijk in tegenspraak met de resultaten van 
McConalogue & Srivastava voor een volledig ontwikkelde bochtstroming (zie 
figuur 2.3, K = 44 ~ D ~ 300). 
Stewartson e.a. (1980) geven het axiale snelheidsprotiel in de grenslaag 
voor a • n-, z • ~ (figuur 3.7). Uit deze figuur blijkt dat de vorm van het 
profiel niet wezenlijk verandert als functie van 6. 
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Figuur 3.7 Axiale snelheidsprofielen voor a • n-, z ~~bij diverse waarden 
van 6 (Stewartson e.a. 1980). 

3.4.2 Het secundaire snelheidsveld 

Een goed beeld van de ontwikkeling van het secundaire snelheidsveld wordt 
gegeven door Singh (1974) in figuur 3.8. Hierin ZlJn de secundaire 
stroomlijnen op diverse posities in de bocht weergegeven. 
Bij s = 0,1 speelt vooral het verdringingseffect door de axiale grenslaag en 
het versnellen van de kernstroming een rol, hetgeen tot uiting komt in een 
nagenoeg radiële stroming vanaf de wanden naar de kern. De kromming uit zich 
in een tangentiële vloeistofstroming van de buitenbocht naar de binnenbocht. 
Hierdoor wordt bij de binnenbocht vloeistof de kernstroming in gedrukt. Deze 
stroming werkt de radiële stroming vanuit de buitenbocht naar de kern tegen, 
hetgeen zich uit in het stagnatiepunt P. Dit effect wordt versterkt doordat 
de vloeistof bij de binnenbocht sneller stroomt t.g.v. het feit dat de 
axiale wandlengte bij dezelfde 9 aan de binnenbocht kleiner is dan aan de 
buitenbocht. Hierdoor wordt vloeistof van de buitenbocht langs de boven- en 
de onderwand naar de binnenbocht gezogen. Het stagnatiepunt P verplaatst 
zich bij toenemende s naar de buitenbocht, totdat de secundaire stroming 
door de kern plaatsvindt over de gehele diameter tot de buitenbocht bij s = 
1. Mathematisch gezien treden er bij s < 1 twee singulariteiten op: 
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i) het centrum van de buis dat als een put voor de radieel naar binnen 
gerichte stroming fungeert en 

ii) het stagnatiepunt P dat een zadelpunt is. 

Figuur 3.8 Secundaire stroomlijnenpatroon volgens Singh (1974) 
a) s = 0,1, OP= 0,044 
b) s = 0,6, OP= 0,227 
c)s=1,1 
d)s=2,1 

De ontwikkeling van het secundaire snelheidsveld volgens Liu (1977) als 
functie van de axiale afstand is gegeven in figuur 3.9. 

Figuur 3.9 Ontwikkeling van het secundaire stromingsveld volgens Liu 
0 0 (1977); 8 = 5 ~ s = 0,44, 8 = 15 ~ s = 1,31, 

a= 25° ~ s = 2,18, a= 65° ~ s = 5,67. 

Vergelijking met de resultaten van Singh laat zien dat ook hier nabij de 
instroming (8 = 5°) een sterke radieel naar het centrum gerichte stroming 
gevonden wordt. Het verschuiven van het stagnatiepunt S naar de buitenbocht 
verloopt bij Liu iets langzamer: bij r = 15° is de buitenbocht nog niet 
bereikt. Wellicht wordt dit veroorzaakt doordat bij Liu de-berekeningen zijn 
gedaan bij K = 44, terwijl bij Singh geldt: K = 0(600). Bovendien valt op 
dat volgens Singh de secundaire stroomlijnen alle door het centrum van de 
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buis lopen, terwijl ze volgens Liu meer in de buurt van het stagnatiepunt 
lopen. 
Uit het hierna te behandelen verloop van de axiale en tangentiële snelheden 
in de grenslaag bepaalt Singh het verloop van de stroomlijnen langs de wand 
("limiting streamlines"). De richting da/ds van deze stroomlijnen wordt 
bepaald uit de verhouding van axiale en tangentiële snelheden bij de wand 
volgens: 

gg = lim Y = lim ~ = Twa 
ds r~1 w r~1 OWTai Tws 

(3.18) 

De richting van deze stroomlijnen kan dus geschreven worden als de 
verhouding van de tangentiële schuifspanning Twa tot de axiale 
schuifspanning Tws· Met de in de volgende paragraaf te geven uitdrukking 
voor deze schuifspanningen volgt voor de richting van de stroomlijnen: 

da _ 1.5358.s6sina 
as- 0,4696 + (0,2562.s2 - 0,9392)6cosa 

(3.19) 

Deze stroomlijnen Zl)n weergegeven in figuur 3.10 voor twee waarden van 6 en 
twee instroomprofielen. 

:75 

Figuur 3.10 Stroomlijnen langs de wand: --- 6 = 1/16, -.- 6 = 1/6 (Singh 
1974). 

De secundaire stroming in de grenslaag blijkt uit de afbuiging van de 
stroomlijnen vanaf de buitenbocht (a = 0) naar de binnenbocht (a= n). 
Bovendien blijkt de ligging van de stroomlijnen bij een verandering van 6 = 

1/6 naar 6 = 1/16 veel sterker te wijzigen dan bij een overgang van een 
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constante-totale-druk instroomprofiel naar een uniform instroomprofiel. 
Tenslotte moet opgemerkt worden dat in definitie (3.18) impliciet wordt 
aangenomen dat stroomlijnen, die zich eenmaal langs de wand bevinden, daar 
ook blijven. 
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Figuur 3.11 Radiële variatie van de tangentiële snelheid langs de lijn 
a = n/2 in de kernstroming (a) en de grenslaag (b) (Singh 
1974). 

De bovenstaande stroomlijnenfiguren worden berekend uit het verloop van de 
radiële en tangentiële snelheden. De tangentiële snelheid is volgens Singh 
maximaal langs de lijn a = n/2, a = 3n/2 en neemt als functie van a af tot 
nul in het symmetrievlak a= 0, a= 2n. Figuur 3.11 laat de radiële variatie 
van de tangentiële snelheid zien langs de lijn a = n/2. In de kernstroming 
blijkt de tangentiële snelheid onafhankelijk te zijn van r en af te nemen 
bij toenemende s. De tangentiële snelheid in de grenslaag, die hier veel 
grotere waarden bereikt dan in de kernstroming, neemt juist toe bij 
toenemende s. 
Yao & Berger (1975) drukken de tangentiële snelheid in de grenslaag uit in 
v1 en +1, gedefinieerd in de vergelijkingen 3.10- 3.12. De profielfunctie 
+1 blijkt goed overeen te komen met de vorm van het door Singh gevonden 
tangentiële snelheidsprofiel. Het verloop van de karakteristieke snelheid v1 
is weergegeven in figuur 3.12. 

-~ . 
18':

0 

------------------~~~=2~~0 • vsO' 

Figuur 3.12 Karakteristieke tangentiële snelheid v1 in de grenslaag 
a) bij diverse a als functie van de axiale afstand ë en 
b) bij D = 0,02 (~), ë = 0,5 (o) en ë = 1,0 (A) als functie 
van de tangentiële hoek a (Yao & Berger 1975). 
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De snelheid v1 is maximaal bij a= 90°. De plotselinge afname van v1 bij a= 
150° wordt toegeschreven aan grenslaagloslating, die in de buurt van deze 
hoek optreedt. Uit figuur 3.12 (b) blijkt bij ë = 0,5 en ë = 1,0 ook weer 
deze loslating, nabij de instroming (B = 0,02) treedt nog geen loslating op. 
De tangentiële snelheid voor de volledig ontwikkelde stroming volgens Liu is 
gegeven in figuur 3.13. In de grenslaag komt het profiel bij a= 97,5° qua 
vorm en grootte redelijk overeen met de resultaten van Singh. In de 
kernstroming is de tangentiële snelheid bij Liu echter veel groter dan bij 
Singh en is bovendien de richting ervan tegengesteld aan die bij Singh. 
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Figuur 3.13 Tangentiële snelheid voor 9 > 65° (s > 5,67) als functie van de 
radiële afstand r volgens Liu (1977). 
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Figuur 3.14 Tangentiële snelheidsprofielen voor a~ w-, z ~ • bij diverse 
waarden van ö (Stewartson e.a. 1980). 
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Door Stewartson gevonden tangentiële snelheidsprofielen in de grenslaag bij 
diverse waarden van 6 zijn weergegeven in figuur 3.14. Deze profielen wijken 
nauwelijks af van de vorige profielen en laten bovendien, evenals bij de 
axiale snelheidsprofielen volgens Stewartson, een geringe 6-afhankelijkheid 
zien. Hieruit concludeert Stewartson dat de berekende resultaten bij 6 ~ 0 
(zie paragraaf 3.3) representatief zijn voor alle situaties 0 i 6 i 1. 

Figuur 3.15 
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0 Radiële snelheden als functie van a en r bij a) 9 = 5 
(s = 0,44) ,(1)- (9): r = 0,1- 0,9 en b) 9 > 65° (s > 5,67) 
volgens Liu (1977). 

Vergeleken met de nu besproken tangentiële snelheden blijken de radiële 
snelheden veel kleiner te Zl)n. Het verloop van de radiële snelheid als 
functie van a en ris weergegeven in figuur 3.15. Uit figuur 3.15 (a) blijkt 
weer de radiële, naar het centrum gerichte stroming t.g.v. de 
grenslaagopbouw (vgl. figuur 3.8). Figuur 3.15 (b) toont vooral de 
secundaire stroming van de binnenbocht (a = n) naar de buitenbocht (a = 0) 
bij de volledig ontwikkelde stroming. 

3.4.3 Schuifspannings- en drukverloop in de inloopstroming 

Singh geeft voor het verloop van de axiale schuifspanning Tws als functie 
van de tangentiële hoek a en de axiale afstand s de volgende relatie: 

~3 
Tws = (~~ 5 °) 1 / 2 (0,4696 + (0,2562s 2 - 0,9392)6cosa) (3.20) 

In deze relatie komt de eerste term overeen met de schuifspanning voor een 
rechte buis. De twee volgende termen verrekenen het effect van de kromming: 
de tweede term representeert het effect van de secundaire stromingen, de 
laatste term geeft de effecten t.g.v. het verschil in wandlengte aan de 
binnen- en de buitenzijde van de bocht bij gelijke 9. Uit (3.6) blijkt dat 
de axiale schuifspanning voor kleine s aan de binnenbocht (a = n) groter is 
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dan aan de buitenbocht (a= 0), doordat i) de axiale snelheden hier groter 
zijn en ii) de grenslaag bij gelijke s hier dunner is dan aan de buitenbocht 
vanwege de kortere wandlengte. Het punt van maximale schuifspanning 
verschuift later naar de buitenkant doordat i) het punt van maximale axiale 
snelheid naar de buitenbocht beweegt en ii) de grenslaag aan de buitenbocht 
dunner en aan de binnenbocht dikker wordt t.g.v. de secundaire stromingen. 
Het •cross-over•-punt, het punt waar de axiale schuifspanning langs de 
gehele omtrek constant is, bevindt zich op s = 1,9, onafhankelijk van ö en 
Re. De tangentiële schuifspanning Twa wordt gegeven door: 

(3.21) 

Deze tangentiële schuifspanning is maximaal voor a = n/2, a = 3n/2, dus aan 
de bovenzijde en aan de onderzijde van de bocht. Dit komt overeen met de 
plaats van maximale tangentiële snelheid in de grenslaag. De toename van Twa 
met toenemende s is in overeenstemming met de groei van de tangentiële 
snelheid in de grenslaag. 
Relatie (3.20) voor de axiale schuifspanning bij een constante-totale-druk 
instroomprofiel verandert bij een uniform instroomprofiel in: 

w3 
Tws = (~!s0 ) 1 / 2 (0,4696 + (0,2562s 2 - 0,2348)öcosa) (3.22) 

Hierdoor verschuift het •cross-over"-punt van s = 1,9 naars= 0,95. De 
tangentiële snelheid en de tangentiële schuifspanning veranderen niet, maar 
de stroomlijnen bij de wand, die afhangen van de verhouding van de 
tangentiële tot de axiale schuifspanning ter plaatse (zie paragraaf 4.3.2), 
veranderen wel van richting, zoals blijkL uit figuur 3.8. 

-01 -· 

o) b) 
o• go• 180. 270. a )6(). -

Figuur 3.16 Verloop van axiale (a) en tangentiële schuifspanning als 
functie van a en 8 volgens Liu (1977). 

--
Het verloop van de axiale resp. tangentiële schuifspanningscomponenten als 
functie van a en 8 volgens Liu (1977) is weergegeven in figuur 3.16 (a) 
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resp. (b). Ook Liu vindt een axiale schuifspanningscomponent die afneemt bij 
toenemende s (toenemende 9). Tot 9 ~ 30° (s = 2,62) wordt het maximum 
gevonden bij de binnenbocht, daarna verplaatst het zich naar de boven- en de 
onderwand. Het schuifspanningsminimum bevindt zich in het gebied 0 i 9 i 50° 
bij de buitenbocht (a= 0°, 360°). Dit verloop wijkt enigszins af van het 
door Singh geschetste verloop, waarbij het schuifspanningsmaximum voor s < 
1,9 bij a= w (binnenbocht) ligt en zich via een uniforme verdeling over de 
tangentiële hoek a bij s = 1,9 verplaatst naar a= 0 (buitenbocht) voors > 
1,9. De tangentiële schuifspanning neemt, evenals bij Singh, toe als functie 
van B. Het maximum, dat volgens Singh bij a= n/2, a= 3n/2 ligt, verschuift 
volgens Liu bij toenemende 9 iets naar de binnenbocht (a~ 110°, 250°). 
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Figuur 3.17 De axiale component van de schuifspanning als functie van z 
bij diverse hoeken a volgens Stewartson e.a. (1980). 

Het axiale schuifspanningsverloop volgens Stewartson is weergegeven in 
figuur 3.17. Behalve de gebruikelijke schuifspanningsafname bij toenemende 
z, blijkt de schuifspanning vanaf z = 0 maximaal te zijn bij de buitenbocht. 
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat bij K >> 1 (situatie bij 
Stewartson) de secundaire stromingen al meteen vanaf het begin het axiale 
snelheidsmaximum, en daarmee het axiale schuifspanningsmaximum, naar de 
buitenbocht verplaatsen. Opvallend is het verdwijnen van de axiale 
schuifspanningscomponent bij a = n, z = 0,943 (B ~ 22°). Voor z > 0,943 
heeft de schuifspanning weer het zelfde teken als voor z < 0,943, zodat hier 
geen sprake is van een loslaatgebied. 
Het tangentiële schuifspanningsverloop, weergegeven in figuur 3.18, toont 
weer de bekende toename van de schuifspanning als functie van z. Hier blijkt 
ook, evenals bij Liu, het verschuiven van het tangentiëwt schuifspannings
maximum vanaf de bovenzijde van de bocht (a = n/2) in d~ richting van de 
binnenbocht (a= 2n/3). Verder blijkt de tangentiële schuifspanning bij a; 
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n, z < 0.943 gelijk aan nul te 
overwegingen verwacht kan worden. 
component voor z > 0,943 is (voor mij) 
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Figuur 3.18 De tangentiële component van de schuifspanning als functie van 
z bij diverse hoeken a volgens Stewartson e.a. (1980). 

Het drukverloop tijdensdeinstroming is weergegeven in figuur 3.19. Figuur 
3.19 (a) geeft het verloop van de druk als functie van r in het 
symmetrievlak (a = 0, a= n). De druk neemt, t.g.v. centrifugaaleffecten, 
lineair af van de buitenbocht naar de binnenbocht en wordt in het gebied 0 < 
s < 2,4 nauwelijks beïnvloed door secundaire stromingen. De drukval langs de 
buisas, weergegeven in figuur 3.19 (b) blijkt nagenoeg overeen te komen met 
de drukval bij de inloopstroming in een rechte buis. 
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Figuur 3.19 Drukverloop a) in het symmetrievlak van de bocht (a= 0, 
a = n) bij s = 0, s = 2,4 en b) langs de buisas als functie van 
s (Singh 1974). 
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3.4.4 Grenslaagdikte en inlooplengte 

Het verloop van de grenslaagdikte 61 als functie van 9 bij diverse 
tangentiële hoeken a volgens Yao & Berger (1975) is weergegeven in figuur 
3.20. Uit deze figuur blijkt de invloed van de secundaire stroming, die de 
grenslaagdikte bij de buitenbocht gering houdt. In de buurt van de 
binnenbocht (a = 150°) neemt de grenslaagdikte na het loslaatpunt, dat reeds 
besproken is in paragraaf 3.4.2, sterk toe. ~ 
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Figuur 3.20 De dimensieloze grenslaagdikte 61 a) als functie van ë bij 
tangentiële diverse hoeken a en b) als functie van a bij 
diverse axiale afstanden ë (Yao & Berger 1975). 

Figuur 3.21 geeft de positie van het punt waar grenslaagloslating optreedt 
als functie van de axiale afstand ë. 
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Figuur 3.21 Positie van het loslaatpunt als functie van de axiale afstand ë 
(Yao & Berger 1975). 

De axiale verplaatsingsdikte h1 en de tangentiële verplaatsingsdikte b2, die 
een maat zijn voor de bijbehorende grenslaagdikten, worde~door Stewartson 
e.a. gedefinieerd als: 
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.. 
tt 1 = 6 (1 - W)dll 

(3.23) 

In figuur 3.22 zijn de beide verplaatsingsdikten uitgezet als functie van z 
bij diverse waarden van a. 
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Figuur 3.22 
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Uit de figuur blijkt dat de axiale verplaatsingsdikte bij de binnenbocht (a 
- w) het grootst is en bij z : 0,943 naar oneindig gaat. De tangenti~le 
verplaàtsingsdikte bij a = w is gelijk aan nul voor z < 0,943 en neemt 
daarna sterk toe, totdat voor z > 2 deze verplaatsingsdikte bij a = n juist 
maximaal is. Volgens Stewartson volgt uit het verloop van schuifspanningen 
en verplaatsingsdikten dat bij a = n, z = 0,943 de twee tangentiële 
grenslagen, die zich vanaf z = 0, a = 0 in de richting van a = n vormen, op 
elkaar botsen. Als gevolg daarvan ontstaat er een radiële door het centrum 
gerichte •jet" van binnen- naar buitenbocht. Het stromingspatroon bij a = n, 
z = 0,943 is later door Stewartson & Simpsen (1982) verder uitgewerkt. Er 
wordt geconcludeerd dat de tangenti~le grenslagen op dit punt de axiale 
grenslaag van de wand verdringen. De situatie is echter nog niet geheel 
verklaard. 
Tenslotte zal in deze paragraaf ingegaan worden op de inlooplengte, de 
afstand die de stroming nodig heeft om zich volledig te ontwikkelen. Yao & 
Berger geven als relatie voor de inlooplengte in een bocht: 

(3.24) 

Hierin is e1 een co~ffici~nt die afhangt van ö en onafhankelijk is van Re. 
De 6-afhankelijkheid is weergegeven in figuur 3.23. 

I 

4- -

-

,_ -,., 

- -

~r- -
I I I .I J l 

0 OI 02 ~3 

Figuur 3.23 Coëffici~nt voor de inlooplengte e1 als functie van ö 
(Yao & Berger 1975). 

Met de relatie, die volgens Yao & Berger geldt voor de inlooplengte in een 
rechte buis: 

ls = 0,125.a.Re (3.25) 

volgt voor de verhouding van de inlooplengte in een bocht tot die in een 
rechte buis: 

(3.26) 



- 33 -

Met behulp van (3.24) en figuur 3.23 zijn inlooplengten berekend bij voor 
het atheroscleroseproject relevante parameters. De resultaten Zl)n 
weergegeven in tabel 3.1. Uit deze tabel blijkt dat de inlooplengte in de 
bocht onder deze omstandigheden groter is dan of gelijk aan de inlooplengte 
in een rechte buis bij hetzelfde Reynoldsgetal. Liu berekent bij 6 = 1/5, K 

= 44 een inlooplengte ac = 65°. Deze inlooplengte wijkt sterk af van de 
lengte die volgt uit formule (3.24) van Yao & Berger: 8c = 560°. Een 
mogelijke verklaring hiervoor is, dat de stroming zich tijdens de laatste 
stadia voordat hij volledig ontwikkeld is zeer langzaam ontwikkelt. Hierdoor 
zullen criteria m.b.t. het volledig-ontwikkeld-zijn van de stroming die 
slechts weinig van elkaar verschillen, toch grote verschillen in 
inlooplengte te zien geven. Met het oog op de halsslagadervertakking is het 
criterium m.b.t. het volledig-ontwikkeld-zijn van de stroming niet van 
belang, aangezien de hoek tussen de communis en de interna slechts ongeveer 

0 25 bedraagt. 

Tabel 3.1 Inlooplengten lc, inloophoeken 9c en inloopverhoudingen 
lclls volgens Yao & Berger (1975). 

Re 6 K e1 lel a ac lc/1 5 

380 1/15 98 2,2 84 320° 1,78 
380 1/6 155 3,0 92 870° 1,93 

1200 1/15 310 2,2 150 570° 1,00 
1200 1/6 490 3,0 162 1560° 1,08 
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HOOFDSTUK 4 INLOOPSTROMING IN EEN BOCHT, EXPERIMENTEEL 

In dit hoofdstuk zullen enkele experimentele studies m.b.t. de 
inloopstroming in een bocht behandeld worden. In paragraaf 4.1 komt de 
ontwikkeling van het axiale snelheidsveld aan bod. Het secundaire 
snelheidsveld wordt behandeld in paragraaf 4.2. De beschrijving van de 
stroming in deze beide paragrafen is voornamelijk gebaseerd op het werk van 
Olson (1971) en van Agrawal, Talbot & Gong (1978). Het verloop van de 
wandschuifspanning in de inloopstroming is vooral onderzocht door Choi, 
Talbot & Cornet (1979) en komt in paragraaf 4.3 ter sprake. 

4.1 Het axiale snelheidsveld 

De ontwikkeling van het axiale snelheidsveld in de inloopstroming in een 
bocht is o.a. onderzocht door Olson (1971). Zijn experimenten zijn verricht 
bij zowel een parabolisch als een uniform instroomprofiel in het gebied: 

150 < Re < 1500 
45 ( K ( 800 
6 = 1/16, 6 = 1/4,66 

( 4. 1) 

De snelheidsprofielen (in lucht) werden gemeten met een hittedraad
anemometer, waarbij verstoringen van het snelheidsveld t.g.v. de 
aanwezigheid van de opnemer in de stroming worden verwaarloosd. De axiale 
snelheidsprofielen in de situatie Re = 540, K = 250, 6 = 1/4,66 Zl)n, voor 
zowel een uniform als een parabolisch instroomprofiel, weergegeven in figuur 
4.1. Figuur 4.1 a) toont het aanvankelijke verschuiven, bij een uniform 
instroomprofiel, van het axiale snelheidsmaximum naar de binnenbocht. Dit 
verschijnsel werd reeds besproken in paragraaf 3.4.1. Bij 9 = 40° blijkt de 
invloed van de secundaire stromingen uit de "deuk" in het profiel aan de 
binnenbochtzijde. Volgens Olson verdringt vloeistof met een geringe axiale 
snelheid, afkomstig van de bovenzijde en de onderzijde van de bocht, hier de 
snelstromende vloeistof bij de binnenbocht. Bij grotere 9 verschuift het 
axiale snelheidsmaximum verder naar de buitenbocht. Na 9 = 90° neemt het 
tempo waarin de stroming zich ontwikkelt af t.g.v. de zwakker wordende 
secundaire stromingen (zie ook figuur 4.6). 
Bij het parabolisch instroomprofiel verschuift het axiale snelheidsmaximum 
meteen naar de buitenbocht. Het effect van de secundaire stromingen blijkt 
bij 9 = 60° uit het gebied van lage axiale snelheid bij de binnenbocht. Bij 
9 = 90° krijgt het profiel een tweetoppig uiterlijk. Het snelheidsmaximum 
bij de binnenbocht ("overshoot") wordt volgens Olson veroorzaakt doordat de 
sterke secundaire stroming vloeistof met een hoge axiale snelheid van de 
buitenbocht tangentieel langs de bovenzijde en onderzijde v9n de bocht naar 
de binnenbocht transporteert. In de nog relatief dunne grenslaag kunnen deze 
hoge axiale snelheden niet volledig afgebroken worden voordat de vloeistof 
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de binnenbocht bereikt. Bij toenemende 9 wordt het "overshoot"-effect 
geringer doordat de grenslaagdikte toeneemt. De afwezigheid van het 
"overshoot"-effect bij het uniform instroomprofiel wordt veroorzaakt door 
de, vergeleken met het parabolisch instroomprofiel, geringere axiale 
snelheden bij de buitenbocht. 
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Figuur 4.1 Axiale snelheidsprofielen in de inloopstroming in een bocht 
(6 = 1/4,66; Re = 540 ;K = 250) bij a) uniform en b) parabolisch 
instroomprofiel (Olson 1971). 

Figuur 4.2 laat zien hoe de nu besproken profielen veranderen wanneer 6 
verkleind wordt van 1/4,66 tot 1/16, hetgeen bij gelijke Re een reductie van 
K inhoudt van 250 tot 134,5. Vergelijking met de situatie 6 = 1/4,66 toont 
dat de daar geconstateerde verschijnselen nu in minder sterke mate optreden. 
De axiale profielen worden iets eerder beïnvloed dooi- de secundaire 
stromingen. Bij 9 = 180° is de volledig ontwikkelde toestand bijna bereikt, 
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Figuur 4.2 Axiale snelheidsprofielen bij 6 = 1/16, Re = 539, K = 134,5 met 
a) uniform en b) parabolisch instroomprofiel (Olson 1971). 

zoals blijkt uit de nagenoeg gelijke profielen bij B = 135° en B = 180° bij 
het uniforme instroomprofiel en het profiel bij B = 180° bij het 
parabolische instroomprofiel. De invloed van het Reynoldsgetal blijkt uit 
figuur 4.3, waarin het Reynoldsgetal, en daarmee het Deangetal, t.o.v. de 
uitgangssituatie in figuur 4.1 ongeveer verdubbeld is. Ook bij het uniforme 
instroomprofiel treedt nu een geringe Novershoot" op (B = 135°). Bij het 
parabolische instroomprofiel is het •overshoot"-effect nog sterker geworden 
(vanaf B = 60°). De ontwikkeling van de stroming verloopt langzamer dan in 
figuur 4.1. Deze verschillen in tempo van ontwikkeling blijken ook uit de 
volgens Yao & Berger (zie paragraaf 3.4.4) berekende inlooplengten: deze 
bedragen voor de drie situaties achtereenvolgens 1430°, 370° en 1970°. 
Ook Agrawal, Talbot & Gong (1978) geven een vrij compfeet beeld van de 
inloopstroming in een bocht. Zij hebben m.b.v. laser-doppler technieken het 
snelheidsveld gemeten in een bocht die direkt gekoppeld is aan een 
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Figuur 4.3 Axiale snelheidsprofielen bij ö = 1/4,66, K = 476 met 
a) uniform en b) parabolisch instroomprofiel (Olson 1971). 

voorraadvat. Het uniforme snelheidsprotiel bij het begin van de bocht 
verandert volgens hen zeer snel in een constante-dynamische-druk profiel. De 
metingen worden o.a. verricht in de situatie: 

Re = 484 
K = 183 
ö = 1/7 

(4.2) 

De in deze situatie gemeten axiale snelheidsprofielen Z1Jn weergegeven in 
figuur 4.4 voor een vijftal axiale posities 9. Bij elke 9 zijn metingen 
verricht langs een vijftal datalijnen. De laserbundel, dfé buiten de buis 
evenwijdig aan het symmetrievlak loopt, maakt binnen de buis t.g.v. breking 
op de overgang lucht-buiswand en buiswand-medium een hoek met dit vlak. De 
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helling dy/dx van de datalijnen t.o.v. dit vlak zijn vermeld in het 
onderschrift bij figuur 4.4. 
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Figuur 4.4 
0 Axiale snelheidsprofielen bij 6 = 1/7, K = 183. (a) 8 = 15 , 

(b) 8 = 30°, (c) 8 = 60°, (d) 8 = 110°, (e) 8 = 160°. 
De afstanden vanaf het symmetrievlak van het snijpunt van de 
datalijnen 1-5 met de buitenwand en hun hellingen dy/dx bedragen 
achtereenvolgens: (1) 6; 0,050; -0,0023 (2) ~; -0,200; -0.0096 
(3) V; -0,350; -0,0183 (4) +; -0,500; -0,0313 
(5) x; -0,650; -0,0636 (Agrawal e.a. 1978). --
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Bij 8 = 15° wordt de stroming gekarakteriseerd door dunne grenslagen bij de 
wand. In de kernstroming neemt de axiale snelheid vanaf de binnenbocht naar 
de buitenbocht nagenoeg lineair af. Verder is de axiale snelheid in de kern 
langs de lijn a = 3u/2 (loodrecht op het symmetrievlak) constant, zoals 
blijkt uit het samenvallen van de profielen langs de eerste drie datalijnen. 
Bij 8 = 30° is er nog weinig veranderd t.o.~ 8 = 15°. De snelheidsgradi~nten 
in het symmetrievlak worden bij de binnenbocht kleiner en bij de buitenbocht 
groter. Bij 8 = 60° blijkt langs datalijn 1 en 2 de invloed van de 
secundaire stromingen uit de indeuking van de profielen bij de binnenbocht. 
Het profiel langs datalijn 3 wordt veel minder sterk beinvloed. Het punt van 
maximale axiale snelheid is bij de eerste drie profielen nu verschoven naar 
de buitenbocht. Bij 8 =110° is de deuk in de profielen langs de datalijnen 1 
en 2 naar de buitenbocht verschoven. Bovendien is het profiel langs datalijn 
3 nu ook een weinig gedeukt. Bij a = 160° tenslotte vallen de profielen 
langs de datalijnen 1 en 2 ongeveer samen. De axiale snelheid neemt hier 
nagenoeg lineair af van de buitenbocht naar de binnenbocht. In het gehele 
instroom-gebied 0° < a < 160° veranderen de profielen langs de datalijnen 4 
en 5 nauwelijks. Het nu geschetste verloop van de axiale profielen nabij het 
symmetrievlak komt goed overeen met het de resultaten van Olson. Dit blijkt 
o.m. uit vergelijking van figuur 4.5, waarin de profielen langs datalijn 1 
voor de vijf axiale afstanden zijn uitgezet, met figuur 4.1. 

buitenbocht 

Figuur 4.5 Axiale snelheidsprofielen langs datalijn 1 bij K = 183, 6 = 1/7 
als functie van 8 volgens Agrawal e.a. (1978). 

4.2 Het secundaire snelheidsveld 

De ontwikkeling van het secundaire snelheidsveld, uitgaande van een uniform 
instroomprofiel, is voor twee situaties weergegeven in figuur 4.6 (Olson, 
1971). De tangentiële snelheid langs boven- en onderwand neemt in het gebied 
0° i a i 60° toe tot ongeveer 50\ van de gemiddelde axiale snelheid bij K = 
476 en tot ongeveer 80\ van de gemiddelde axiale snelheid bij K = 139,5. 
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Figuur 4.6 Carthesische snelheidscomponenten in het secundaire 
snelheidsveld bij een uniforme instroming voor diverse 9 
volgens Olson (1971) bij a) Re= 1031, 6 = 1/4,66, K = 476 en 
b) Re= 301, 6 = 1/4,66, K = 139,5. 

Deze snelheid neemt daarna weer af tot ongeveer 2/3 van zijn maximale waarde 
bij 8 = 90° en ondergaat vervolgens in het gebied tot 180° weinig verande
ringen meer. De secundaire stroming nabij het symmetrievlak is bij 8 = 20° 
relatief klein en geheel naar de buitenbocht gericht. Bij 8 l 40°, K = 476 
blijkt de secundaire stroming in het symmetrievlak in toenemende mate van 
richting om te keren en zich dus naar de binnenbocht te richten. Bij K = 
139,5 begint dit effect zich pas voor te doen vanaf 9 = 90° bij enkele 
profielen aan de buitenbochtzijde. Dit verschijnsel is voor_mij onverklaar
baar: met name lijkt het in strijd met de ontwikkeling tot het Deanwervel
patroon in de volledig ontwikkelde stroming, zoals beschreven in hoofdstuk 
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2. In een publicatie van Olson en Snyder (1983) wordt nogmaals gewezen op 
het verschijnsel van het omkeren van de richting van de secundaire stroming 
in het symmetrievlak. De relatieve grootte van de secundaire snelheden 
t.o.v. de gemiddelde axiale snelheid neemt volgens Olson toe bij afnemend 
Reynoldsgetal en toenemende kromming van de bocht. 
Agrawal e.a. (1978) maten in het secundaire snelheidsveld slechts de 
snelheidscomponent evenwijdig aan het symmetrievlak. De resultaten hiervan 
bij ö = 1/7, K = 138 zijn weergegeven in figuur 4.7. 
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Figuur 4.7 Secundaire snelheidscomponent parallel aan het symmetrievlak 
bij ö = 1/7, K = 138, W

0 
= 13,6 cm/s (Agrawal e.a., 1978). 

De afstand tussen twee streeplijnen bedraagt 5 cm/s. 
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Bij a = 15° is de secundaire stroming in de kern naar de buitenbocht 
gericht, terwijl door de nog dunne tangentiële grenslaag terugstroming naar 
de binnenbocht plaatsvindt. Tijdens de volgende stadia (9 = 30°, a = 50°) 
neemt de snelheid in de kern toe, evenals de dikte van de tangentiële 
grenslaag. Bij a = 75° blijkt uit het eerste profiel vanaf de binnenbocht 
dat er separatie van de secundaire grenslaag is opgetreden. Volgens 
Stewartson treedt separatie op bij z = 0,943 (zie paragraaf 3.4.3); hier 
treedt separatie op in het gebied 1,39 < z < 2,31. Nabij de binnenbocht is 
het gebied van maximale snelheid in de kern vanaf het symmetrievlak in de 
richting van de wand verschoven. Dit is volgens Agrawal wellicht het gevolg 
van het optreden van het separatiegebied. De verschuiving van de maximale 
secundaire snelheid vanaf het symmetrievlak naar de boven- en onderzijde van 
de bocht gaat verder bij a = 105° en a = 135°. De netto secundaire stroming 
naar de buitenbocht, die duidelijk zichtbaar is in het begin van de bocht, 
wordt bij toenemende 9 steeds minder: de netto oppervlakte onder de 
profielen nadert tot nul, zoals in een volledig ontwikkelde stroming 
verwacht wordt. Vergelijking van deze resultaten met die van Olson uit 
figuur 4.6 b) brengt een aantal verschillen aan het licht. In de eerste 
plaats valt op dat bij Agrawal e.a. de tangentiële grenslaag veel dunner 
blijft dan bij Olson. Verder wordt door Olson geen separatie geconstateerd. 
Tenslotte verloopt de stroming in de kern bij grotere axiale afstanden hier 
veel meer volgens het verwachte Deanwervelpatroon (zie hoofdstuk 2) dan bij 
Olson. Een punt van overeenkomst ligt in het verloop van de grootte van de 
tangentiële snelheid langs de boven- en onderwand, die bij beide studies een 
maximum bereikt in de buurt van a= 60°. 
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Figuur 4.8 Complexe secundaire snelheidspatronen bij 6 = 1/7, K = 678 
volgens Agrawal e.a. (1978). 
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Bij K = 678 vinden Agrawal e.a. een zeer complex secundair stromingspatroon 
voor 8 = 50°, 75° en 105°, zoals blijkt uit figuur 4.8. Een bevredigende 
verklaring hiervoor wordt niet gegeven. 
Tenslotte hebben ook Olson en Snyder (1983) de secundaire stroming in het 
inloopgebied in een bocht gemeten. Zij karakteriseren de secundaire stroming 
door een gemiddelde secundaire wervelsterkte t. Deze wordt gedefinieerd als 
de circulatie r langs een kromme S gedeeld door de oppervlakte A van het 
door S omsloten gebied volgens: 

(4.4) 

Deze wervelsterkte wordt berekend i) langs een weg waarlangs ~ maximaal is 
en ii) langs een weg in de grenslaag. De resultaten zijn weergegeven in 
figuur 4.9 voor diverse combinaties van Re en K. 
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Figuur 4.9 Gemiddelde secundaire wervelsterkte t a) langs een weg van 
van maximale circulatie en b) in de grenslaag; 
• Re = 300, K = 140, 6 = 1/4,66 
o Re = 1030, K = 475, 6 = 1/4,66 
• Re = 300, K = 75, 6 = 1/16 
o Re = 1030, K = 260, 6 = 1/16 
resultaten uit metingen van Agrawal e.a. (1978) zijn weergegeven 
met+ (Olson & Snyder 1983). 

Figuur 4.9 a) laat zien dat de ontwikkelin~ van de stroming buiten de 
grenslaag een karakteristieke lengteschaal (aR) 1/ heeft. De wervelsterkte ~ 
neemt toe tot een afstand L ~ 2(aR) 112, onafhankelijk van het Reynoldsgetal. 
Voor L > 2(aR) 1/ 2 neemttaf tot ongeveer de helft van de maximale waarde. 
De wervelsterkte in de grenslaag (figuur 4.9 b)) wordt o.m. geschaald met de 
grootheid <Qcos~>. Dit is de gemiddelde waarde van de grootheid Qcos~ in het 
gebied -n/2 i ~ i n/2, waarin Q de rotatie van de secundaire snelheid is en 
waarin voor de tangentiële hoek ~ geldt: ~ = n/2 ~ a = 0, ~ = -n/2 ~ a = n 
(zie figuur 4.9). Ook hier blijkt de karakteristieke afstand voor de 
ontwikkelint] van de stroming gegeven te worden doo_r (aR) 112. Het 
wervelsterkteverloop vertoont een beeld analoog aan dat in figuur 4.9 a). 
Tenslotte zal in deze paragraaf een qualitatief beeld van de ontwikkeling 
van de inloopstroming in een bocht gegeven worden aan de hand van een 



- 44 -

visualisatiestudie van Scarton, Shah en Tsapogas (1977) in de situatie 500 i 
Re i 5700, ö = 0,312. 

Figuur 4.10 
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Snelheidsveld in een bocht bij 
a) inloopstroming, b) volledig 
(Scarton e.a. 1977). 
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Figuur 4.11 Secundair stroomlijnenpatroon in de inloopstroming in een 
bocht volgens Scarton e.a. 

Uit de figuren 4.10 en 4.11 volgt het volgende beeld voor de ontwikkeling 
van de inloopstroming. Een stroomlijn die zich bij de ingang van de buis in 
de niet-visceuze kernstroming bevindt, loopt in eerste instantie parallel 
aan de buisas. Zodra de stroomlijn het grensvlak tussen de kernstroming en 
de groeiende grenslaag heeft bereikt, wordt hij door de gren§laag heen in de 
richting van de binnenbocht versneld, waarbij de axiale snelheid afneemt. 
Bij de binnenbocht kan de vloeistof vanwege de geringe radiële snelheid niet 
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in de kernstroming doordringen en er vormt zich een wervel. Aan de andere 
zijde van het symmetrievlak vormt zich een wervel die in tegengestelde 
richting roteert. Verder stroomafwaarts neemt de grenslaagdikte toe en wordt 
de niet-visceuze kern kleiner, waardoor tenslotte de wervels bij de 
binnenbocht zich over de gehele buisdoorsnede uitbreiden tot het bekende 
Deanwervelpatroon. 

4.3 Wandschuifspanningsverloop in de inloopstroming in een bocht 

Het verloop van de wandschuifspanning in de inloopstroming in een bocht, 
uitgaande van uniforme instroming is o.a. onderzocht door Choi, Talbot & 
Cornet (1979) in de situatie ö = 1/7, 139 < K < 2868. Zij gebruikten een 
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Figuur 4.12 Dimensieloze wandschuifspanning T/T 0 als functie van a bij 
diverse 9; f K = 139, • K = 279 (Choi e.a. 1979). 
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elektrochemische methode, waarmee alleen de grootte en niet de richting van 
de schuifspanning bepaald kan worden. De maximale fout die bij de metingen 
gemaakt wordt bedraagt volgens Choi 8%. In deze paragraaf zullen de resul
taten bij K = 139 en K = 279, die representatief zijn voor het laminaire 
gebied, besproken worden. Figuur 4.12 geeft een beeld van het schuif
spanningsverloop bij deze Deangetallen. In deze figuur is de wandschuif
spanning T dimensieloos gemaakt met de wandschuifspanning t 0 in een volledig 
ontwikkelde Poiseuillestroming bij het zelfde Reynoldsgetal. In het begin 
van de bocht (B = 15°) is de wandschuif-spanning volgens Choi vrij uniform 
over a verdeeld. Bij B = 30° is de wandschuifspanning aan de buitenbocht
zijde iets toegenomen. Bij B = 60° begint zich een tweetoppigheid af te 
tekenen, die volgens Choi veroorzaakt wordt door de secundaire stroming. De 
schuifspanningsmaxima treden op bij a= 60°, a= 100°, en worden in verband 
gebracht met twee wervels die gesuperponeerd zijn boven op het gebruikelijke 
Deanwervelpatroon (zie ook figuur 4.8). De grootte van de wandschuifspanning 
bij de buitenbocht is verder toegenomen. Bij B = 110° en B = 160° neemt de 
grootte van de schuifspanning evenals de tweetoppigheid weer af. In figuur 
4.13 zijn bij B = 60° de gebieden van maximale schuifspanning weergegeven, 
evenals de resultaten van snelheidsmetingen die door Agrawal e.a. (1978) in 
dezelfde bocht verricht zijn. 

Figuur 4.13 Snelheids- en schuifspanningsverdeling bij B = 60°. Gebieden 
van maximale schuifspanning (K = 643) zijn dubbel gearceerd, 
getrokken lijnen zijn lijnen van gelijke axiale snelheid 
volgens Agrawal e.a. (1978) bij K = 565. Gestippelde en 
gearceerde gebieden zijn gebieden van maximale axiale snelheid, 
de extra wervels liggen in het gebied aangegeven door ---. 

Uit figuur 4.13 blijkt dat gebieden van maximale wandschuifspanning worden 
gevonden in de buurt van gebieden van maximale axiale snelheid. Het 
schuifspanningsmaximum aan de binnenbochtzijde wordt mede bepaald door de 
hoge secundaire snelheden ter plaatse, die gepaard gaan met de wervels die 
op het gebruikelijke Deanwervelpatroon gesuperponeerd zijn. In figuur 4.14 
zijn de gebieden van maximale en minimale schuifspanning als functie van B 
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weergegeven. De schuifspanning 
schuifspanningsmaximum verplaatst 
naar de buitenbocht. 

is minimaal bij de binnenbocht, het 
zich bij toenemende 8 van de binnenbocht 

Flow 

Figuur 4.14 Gebieden van maximale (o) en minimale (x) schuifspanning bij 
diverse axiale posities 8 (Choi e.a. 1979). 

De ligging van het "cross-over"-punt, het punt waar het schuifspannings
rnaxirnum zich van de binnenbocht naar de buitenbocht verplaatst, is 
weergegeven in figuur 4.15. Singh (1975) vindt voor de plaats van het 
"cross-over"-punt s = 0,95 bij een uniform instroomprofiel, zoals door Choi 
e.a. gebruikt wordt, en s = 1,9 bij een constante-totale-druk 
instroomprofiel. Volgèns Agrawal e.a. (1978) ontwikkelt het door uniforme 
instroomprofiel zich zeer snel tot een constante-totale-druk profiel, 
waarmee de overeenstemming van de metingen door Choi met de theoretische 
voorspellingen van Singh voor het constante-totale-druk profiel wellicht 
verklaard is. De voorspelling van Singh, dat de ligging onafhankelijk is van 
Re, wordt door de metingen ondersteund. 
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Figuur 4.15 Ligging van het "cross-over"-punt als functie uan Re; 
o, experimenten door Choi e.a. (1979); -theoretische 
voorspelling door Singh (1974) bij constante-totale-druk 
instroomprofiel. 
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In een vervolgonderzoek door Talbot & Wong (1982) 
verloop bij de binnenbocht (a= 180°), dat door 
worden, met dezelfde elektrochemische methode 
onderzocht. Oe resultaten hiervan zijn weergegeven 
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wordt het schuifspannings
Choi e.a. niet gemeten kon 
in een bocht met 6 = 1/7 
in figuur 4.16. 

----------
• • 

A\Jal JJstanl·e: 

Figuur 4.16 Snelheidsgradiënt 
afstand z: 

s bij de wand als functie van de axiale 

a) a= n; Sz(n,z) volgens Talbot & Wong (1980): 
~ K = 188, C K = 643, ~ K = 949, 0 K = 1622; 
Stewartson e.a. (1980): -- Sz(n,z), ---- Sa(n,z). 

b) a= 8n/9, • S(8n/9,z) volgens Choi e.a. (1978) bij K = 643; 
Stewartson e.a. (1980): -- Sz(8n/9,z), ---- Sa(8n/9,z). 

In de figuur worden de experimentele gegevens vergeleken met de berekeningen 
van Stewartson e.a (1980, zie paragraaf 3.4.3). Voor z < 0,943 is de 
overeenkomst tussen theorie en experiment goed, m.u.v. de situatie K = 188. 
In de buurt van z = 1 wordt inderdaad een minimum in de schuifspanning 
gemeten (door de eindige grootte van de opnemer zal hier nooit een 
schuifspanning gelijk nul gemeten worden). Het feit dat de overeenkomst 
beter is naarmate K groter is, is begrijpelijk aangezien de berekeningen van 
Stewartson e.a. gelden in de limiet K ~ ~. Voor z > 1 is de overeenkomst 
tussen theorie en experiment minder goed. De redelijk goede overeenkomst bij 
K = 643 tussen de metingen van Sz(n,z) en S(8n/9,z) duidt er volgens Talbot 
op dat de tangentiële schuifspanningscomponent Sa veel kleiner zal zijn dan 
de axiale schuifspanningscomponent Sz. Stewartson voorspelt echter schuif
spanningscomponenten Sa en Sz die van gelijke grootte-orde zijn. Het feit 
dat theorie en experiment voor z < 0,943 goed overeenkomen en voor z > 0,943 
sterk afwijken wordt door Talbot & Wong toegeschreven aan de verschillende 
numerieke methoden die Stewartson e.a. in deze gebieden hanteren. 
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HOOFDSTUK 5 DE STROMING IN EEN VERTAKKING 

Het snelheidsveld in een vertakking zal besproken worden aan de hand van een 
tweetal studies. In paragraaf 5.1 komt de studie van Olson (1971) aan bod, 
die met een hitte-draad anemometer snelheidsmetingen heeft verricht in een 
aantal vertakkingen met een bekende verhouding 6 = a/R. Met name het 
snelheidsveld in een symmetrische vertakking wordt hier besproken. In 
paragraaf 5.2 komen de metingen van Bharadvaj e.a. (1982) in een model van 
de halsslagadervertakking (vgl. figuur 1.1) aan de orde. 

5.1 Snelheidsveld in een symmetrische vertakking 

Het snelheidsveld in een symmetrische vertakking is door Olson gemeten in 
het model, weergegeven in figuur 5.1. 

j 

-
I 

r,b 
~ 
~ 

~ -
0 

0 

~ 

Figuur 5.1 Symmetrische vertakking gebruikt door Olson (1971); 
a= 19,1 mm; b = 25,4 mm; a/R = 1/7. 

De doorsnede van de hoofdtak is in eerste instantie cirkelvormig, en wordt 
nabij de vertakking ellipsvormig. De zijtakken hebben vanaf hun begin bij de 
"flowdivider" een cirkelvormige doorsnede. De kromming, met een verhouding 
a/R = 1/7, houdt op bij een axiale afstand gemeten vanaf de flowdivider 
gelijk aan 2,46a. Hierna volgt een rechte buis met een lengte van 40 
diameters. De afstand van de meetposities tot de flowdivider is dimensieloos 
gemaakt met de zijtakdiameter 2a. Olson gaat uit van een uniforme 
instroming. 
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5.1.1 Het axiale snelheidsveld 

De metingen van het axiale snelheidsveld in de vertakking uit figuur 5.1 
zijn weergegeven in figuur 5.2. 

"buitenbocht" 

a) "binnenbocht" 

"buitenbocht" 

0 ;; -
'" 

~· 
0 0 

b) "binnenbocht" 

Figuur 5.2 Het axiale snelheidsveld in het vlak van een vertakking bij 
a) Reh = 795, Rez = 530, Kz = 244 en 
b) Reh = 468, Rez = 311, Kz = 143; 
de getallen tussen haakjes geven de axiale afstand in 
buisdiameters 2a aan t.o.v. de flowdivider (Olson 1971). 

De Reynoldsgetallen Reh resp. Rez zijn gebaseerd op de gemiddelde snelheid 
en de diameter in de hoofdtak resp. zijtak. De eerste vier profielen zijn 
gemeten in het overgangsgebied van de hoofdtak naar de zijtak. Het profiel 
op positie (0) vertoont het verschuiven van het axiale snelheidsmaximum in 
de richting van de "binnenbocht", zoals dit ook bij de inloopstroming in een 
bocht optreedt. Dit effect is vooral te zien bij hogere Reynoldsgetallen, 
bij lagere Reynoldsgetallen is het uniforme instroomprofief ter hoogte van 
de flowdivider reeds zo sterk veranderd, dat dit effect niet meer optreedt. 
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Verderop verschuift het axiale snelheidsmaximum weer naar de buitenbocht en 
verschijnt bij de binnenbocht, analoog aan de bochtstroming, een gebied van 
lage axiale snelheid. Aan de buitenbochtzijde komen bij de flowdivider hoge 
snelheidsgradiënten voor, die stroomafwaarts geringer worden. Een aanzet tot 
de tweetoppigheid, die bij de inloopstroming in een bocht optreedt, is hier 
zichtbaar op positie (5,0). Verder stroomafwaarts (posities 10,0 en 25,0) 
ontwikkelt de stroming zich tot een Poiseuillestroming. 
Olson neemt twee soorten snelheidsfluctuaties in de tijd waar. Bij lage 
Reynoldsgetallen kan een drukverschil tussen de uiteinden van de twee takken 
een asymmetrie in de flowverhouding veroorzaken. In deze symmetrische 
vertakking treedt herstel naar een gelijke flowverdeling over de takken op 
via een zwak gedempt, oscillerend proces. Daarnaast begint een vloeistof
instabiliteit op ongeveer twee buisdiameters afstand van de flowdivider en 
groeit verder stroomafwaarts totdat op een afstand van 20 à 25 buisdiameters 
de instabiliteiten zich over de gehele buisdoorsnede uitgebreid hebben. Deze 
instabiliteit wordt slechts gevonden bij Re > 1000. 
In vertakkingen met andere vertakkingshoeken en verhoudingen a/R vindt Olson 
in grote lijnen het zelfde stromingspatroon. De grenslaagontwikkeling aan de 
flowdividerzijde verloopt sneller naarmate de kromtestraal R groter en de 
vertakkingshoek kleiner is. Het gebied van lage axiale snelheid bij de 
binnenbocht neemt in grootte af naarmate de verhouding a/R kleiner wordt. 

5.1.2 Het secundaire snelheidsveld 

Het secundaire snelheidsveld in de symmetrische vertakking is weergegeven in 
figuur 5.3. Het profiel op positie (-0,34) is gemeten in een vlak dat een 
hoek van 18° met de as van de hoofdtak maakt. De stroming is hier hoofd
zakelijk parallel aan deze as gericht, waardoor er een vrij grote secundaire 
snelheidscomponent parallel aan het symmetrievlak in de richting van de 
binnenbocht (naar de as van de hoofdtak gericht) gemeten wordt (zie figuur 
5.1). Over de snelheidscomponent loodrecht op het symmetrievlak wordt door 
Olson niets gezegd; waarschijnlijk speelt hier de grenslaagopbouw en de 
daarmee gepaard gaande verdringing van vloeistof vanaf de wand een rol. Ter 
hoogte van de flowdivider (0) is de tangentiële snelheid in de grenslaag 
sterk toegenomen. Het verloop van de snelheidscomponent evenwijdig aan het 
symmetrievlak lijkt sterk op het verloop ervan bij de instroming in een 
bocht. De snelheidscomponent loodrecht op het symmetrievlak is nog steeds 
naar dat vlak toe gericht. Op positie (0,21) verloopt ook deze laatste 
snelheidscomponent volgens het patroon in de inloopstroming in een bocht. 
Bij het profiel op positie (1,23), waar de rechte buis begint, treedt aan de 
buitenbochtzijde een afwijking op t.o.v. het vorige patroon, hetgeen volgens 
Olson wordt veroorzaakt door de grenslaagopbouw vlak na de flowdivider. Op 
positie (1,73) zijn de secundaire snelheden parallel aan het symmetrievlak 
in grootte afgenomen bij een verder gelijkblijvend stromingspatroon. Op 
positie (2,23) is het bochtpatroon verloren gegaan. Het profiel bij (5,0) 
vertoont over nagenoeg de gehele doorsnede van de buis een stroming naar de 
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binnenbocht, waarlangs de stroming zich ontwikkelt tot een poiseuille-
stroming. 
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Figuur 5.3 Secundair snelheidsveld in de symmetrische vertakking bij 
Reh = 468, Rez = 311, Kz = 143 ; de getallen tussen haakjes 
geven de axiale afstand in buisdiameters 2a aan t.o.v. de 
flowdivider (Olson 1971). 
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Olson concludeert uit deze metingen dat het secundaire stromingspatroon in 
de zijtak van een vertakking goed overeenkomt met het patroon in de inloop
stroming in een bocht met dezelfde verhouding a/R. Alleen aan de buiten
bochtzijde treden afwijkingen op t.g.v. de daar aanwezige hoge snelheids
gradiënten en de grenslaagopbouw. Over het algemeen is de grootte van de 
secundaire snelheden in de vertakking kleiner dan in een bocht. 
In modellen met een andere vertakkingshoek of verhouding a/R meet Olson in 
grote lijnen het zelfde stromingspatroon. De grootte van de tangentiële 
snelheidscomponent neemt af met afnemende ö = a/R. Het gebied bij de 
flowdivider, waarin het stromingspatroon afwijkt van dat in een bocht, wordt 
ook kleiner bij afnemende a/R. Dit wordt veroorzaakt door een langer 
overgangsgebied van cirkelvormige naar ellipsvormige doorsnede, waardoor de 
vloeistof de gelegenheid krijgt parallel aan de zijtak te gaan stromen. De 
grootte van de secundaire snelheden in de zijtak neemt in de experimenten 
toe naarmate de vertakkingshoek groter wordt, althans in het onderzochte 
gebied met een maximale vertakkingshoek van 45°. Aangezien bij een grotere 
vertakkingshoek de vloeistof sterker afgebogen wordt, komt dit overeen met 
de constatering bij stroming in een bocht, dat de secundaire snelheden 
toenemen tot een axiale afstand 9 ~ 60°. 

5.2 De stroming in de halsslagadervertakking 

In deze paragraaf worden de metingen van Bharadvaj e.a. (1982) in het model 
van de halsslagadervertakking volgens figuur 1.1 besproken. De locaties waar 
de snelheidsprofielen gemeten zijn, zijn weergegeven in figuur 5.4. 

Figuur 5.4 Locaties in het halsslagadermodel waar snelheidsmetingen ZlJn 
verricht; x-afstanden worden uitgedrukt in communisdiameters 
(Bharadvaj e.a. 1982). 
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De metingen Zl)n verricht met een laser-doppler snelheidsmeter bij een 
flowverhouding Qinterna1Qexterna gelijk aan 70/30. Het Reynoldsgetal wordt 
in deze paragraaf gebaseerd op de communisdiameter en de gemiddelde axiale 
snelheid in de communis. 

5.2.1 Het axiale snelheidsveld in de halsslagadervertakking 

Het axiale snelheidsveld in het symmetrievlak in de communis is weergegeven 
in figuur 5.5. De afstanden langs de lijn waarlangs gemeten wordt zijn 
dimensieloos gemaakt met de lokale communisdiameter. De vergelijking van de 
profielen wordt hierdoor enigszins bemoeilijkt: zo wordt de axiale flow in 
het symmetrievlak op een bepaalde positie niet meer gegeven door de 
oppervlakte onder het profiel ter plaatse. 

Figuur 5.5 Het axiale snelheidsveld in het symmetrievlak van de 
halsslagadervertakking in de communis bij Re = 400 volgens 
Bharadvaj (1982). 

Figuur 5.5 laat bij de eerste twee meetposities CC1 en CC2 een volledig 
ontwikkeld poiseuilleprofiel zien. De verwijding van de communis, die op een 
afstand van 0,15 communisdiameters vanaf CC2 begint, beïnvloedt het profiel 
bij CC2 niet. Positie CC3 toont een toename van de maximale axiale snelheid 
en een afname van de axiale snelheidsgradiënt aan de externazijde. Bij 
positie CC4 blijkt de verdere verwijding van de communis uit de afgenomen 
maximale axiale snelheid en de kleiner wordende axiale snelheidsgradiënten 
bij de wand. Aan de internazijde treedt zelfs een lichte terugstroming op. 
Het axiale snelheidsveld in het symmetrievlak in de interna is weergegeven 
in figuur 5.6. Oe afstand langs de lijn waarlangs gemeten wordt is hier 
dimensieloos gemaakt met de lokale interna-diameter. Reeds voor positie SS1 
blijkt terugstroming op te treden. Bij SS1 valt ook de grote axiale 
snelheidsgradiënt bij de apex op. De terugstroming groeit totdat bij SS3 het 
gebied van terugstroming zich tot het centrum van interna uitstrekt. De 
maximale terugstroomsnelheid is hier echter al weer kleiner ~n bij SS2. Bij 
positie SS4 is de terugstroming geheel verdwenen en heeft het herstel naar 
een poiseuilleprofiel zich ingezet. Deze overgang wordt mede veroorzaakt 
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doordat de internadiameter na SS3 weer afneemt. De stroming op positie SSS 
wordt gekenmerkt door een toenemende maximale axiale snelheid bij de 
buitenbocht en een gebied aan de binnenbochtzijde waarin de de stroming 
nagenoeg uniform is. Op positie SS6 is de maximale axiale snelheid bij de 
buitenbocht verder toegenomen, evenals de snelheid in het gebied van 
uniforme axiale snelheid bij de binnenbocht. 
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Figuur 5.6 Het axiale snelheidsveld in het symmetrievlak van de 
halsslagadervertakking in de interna bij Re = 400 volgens 
Bharadvaj (1982). 

Uit vergelijking met de metingen van Olson, beschreven in paragraaf 5.1.1, 
volgt als grootste verschilpunt het optreden van de axiale terugstroming bij 
het halsslagadermodel. Deze terugstroming wordt voornamelijk veroorzaakt 
door de verwijding van de interna, de sinus. Aan de externa-zijde meet 
Bharadvaj wel een gebied van lage axiale snelheid, maar hij constateert hier 
geen terugstroming. In figuur 5.7 is een overzicht gegeven van het verloop 
van de axiale snelheid in het symmetrievlak van de gehele vertakking. 

Figuur 5.7 Het axiale snelheidsveld in het symmetrievlak vaR de 
halsslagadervertakking bij Re= 400 (Bharadvaj 1~2). 
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Het axiale snelheidsveld in het vlak loodrecht op het symmetrievlak van de 
interna is weergegeven in figuur 5.8. 
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Figuur 5.8 Het axiale snelheidsveld in de interna in een vlak loodrecht 
op het symmetrievlak bij Re= 800 (Bharadvaj 1982). 

Op positie 551 is het axiale snelheidsprotiel nagenoeg parabolisch van vorm. 
Bij SS2 en SS3 neemt de axiale snelheid in het centrum van de buis af door 
de groei van het terugstroomgebied, terwijl deze snelheid bij de boven- en 
onderzijde van de tak toeneemt t.g.v. de secundaire tangentiële stroming. 
Bij 554, SS5 en SS6 neemt de axiale snelheid zowel in het centrum van de 
interna als bij de boven- en de onderwand toe. Deze toename is een gevolg 
van het afnemen van de interna-diameter. 

5.2.2 Secundaire snelheden in de halsslagadervertakking 

Bharadvaj heeft zich bij het meten van het secundaire snelheidsveld beperkt 
tot het meten van de snelheidscomponent in de interna evenwijdig aan het 
symmetrievlak in een vlak loodrecht op dat symmetrievlak. Deze profielen 
zijn weergegeven in figuur 5.9, waarin een positieve snelheid gericht is 
naar de apexzijde. lRN&ENIIRL VElOCIIY IN PLANE PERPENOICULAR 10 BIFUR[AIION 
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Figuur 5.9 Snelheidscomponent evenwijdig aan het symmetrievl~k in een vlak 
loodrecht op dat vlak in de interna bij Re = 800 (Bharadvaj 
1982). 
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Het profiel op positie SS1 toont over vrijwel de gehele doorsnede een 
stroming in de richting van de apex. Dit wordt veroorzaakt doordat de 
stroming nog gedeeltelijk parallel aan de communis-as gericht is. Bovendien 
wordt de stroming in de richting van de apex afgebogen door de groei van het 
terugstroomgebied. Langs de boven- en de onderwand treedt een geringe 
tangentiële terugstroming van de apexzijde naar de binnenbocht op. Bij de 
posities SS2 en SS3 neemt de grootte van het gebied in het centrum van naar 
de apex gerichte stroming af, evenals de grootte van de snelheden in dit 
gebied. De grootte van de tangentiële snelheid langs de boven- en de 
onderwand neemt toe. Bij positie SS4 is de naar de apex gerichte stroming 
geconcentreerd in een klein gebied bij het symmetrievlak. Dit gebied blijft 
bij SSS en SS6 in grootte nagenoeg constant, terwijl de snelheden erin 
toenemen. Het verloop van deze snelheidscomponent komt in grote lijnen 
overeen met het beeld in de inloopstroming in een bocht. 
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HOOFDSTUK 6 CONCLUSIES EN VOORTGANG VAN HET ONDERZOEK 

In dit hoofdstuk zullen de overeenkomsten en de verschillen tussen de in de 
vorige hoofdstukken behandelde studies worden sa•engevat. In paragraaf 6.1 
wordt dit gedaan voor de inloopstroming in een bocht en in paragraaf 6.2 
wordt de bochtstroming vergeleken met de stroming in een vertakking. Bij de 
vergelijking van de resultaten moet men bedenken dat gevonden verschillen 
veroorzaakt kunnen zijn door verschillende stromingscondities, zodat 
verschillen niet meteen gezien kunnen worden als tegenstrijdigheden. In 
paragraaf 6.3 zal worden ingegaan op de voortgang van het onderzoek. 

6.1 De inloopstroming in een bocht. conclusies 

6.1.1 Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken is al gebleken dat de vergelijking van de 
diverse studies vaak bemoeilijkt wordt doordat er zoveel verschillende 
coördinatendefinities gehanteerd worden. In deze paragraaf zal de 
inloopstroming beschreven worden als functie van de axiale coördinaat z, 
gedefinieerd als z = RO/(aR) 1/ 2 De keuze van deze coördinaat is onder 
andere gebaseerd op de bevindingen van Olson & Snyder (1983), die stellen 
dat de grootheid (aR) 1/ 2 een karakteristieke afstand voor de ontwikkeling 
van de stroming is. Bovendien blijkt dit een parameter te zijn, die bij alle 
studies te berekenen is; bij de axiale parameter 8 is dit bijvoorbeeld niet 
het geval. In onderstaande tabel staat het verband vermeld tussen de diverse 
axiale grootheden en z. 

Tabel 6.1 Verband tussen de diverse axiale grootheden en de grootheid z. 

Stew. (1982) z = RO/(aR) 1/ 2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

Singh (1974) s = 3,16z 0,316 0,632 0,949 1,265 1,581 

Yao (1975) 8 = 0,0334z ,0033 ,0067 ,0100 ,0134 ,0167 

Liu (1917) 80= 25,6z 2,56 51 13 7,69 10,26 12,82 

Olson ( 1971) 
6 = 1/4,66 80= 26,5z 2,65 5,31 7,96 10,61 13,26 
6 = 1/16 80= 14,3z 1143 2,87 4,30 5,73 7,16 

Agraw. (1978) 80= 21,6z 2,16 4,33 6,49 8,66 10,82 --
Choi (1979) 80= 21,6z 2,16 4,33 6,49 8,66 10,82 
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Uit de studies blijkt dat de ontwikkeling bij een uniform instroomprofiel 
niet wezenlijk verschilt van de ontwikkeling bij een constante-totale-druk 
profiel. Aangezien deze profielen het meest gehanteerd worden zal bij de 
beschrijving van de inloopstroming hiervan uitgegaan worden. 

6.1.2 Het axiale snelheidsveld 

0 ( z < 1 
Gegevens over de ontwikkeling van de stroming in dit gebied volgen 
voornamelijk uit de numerieke studies van Singh (1974) en Liu (1977). Uit 
het uniforme instroomprofiel ontwikkelt zich hier een profiel met een axiaal 
snelheidsmaximum aan de binnenzijde van de bocht en een nagenoeg lineaire 
afname van de axiale snelheid in de richting van de buitenbocht. T.g.v. de 
groei van een axiale grenslaag neemt de grootte van de axiale snelheid in de 
niet-visceuze kernstroming toe. 

1 < z ( 3 
Tot z - 1,5 verandert het axiale snelheidsveld nauwelijks. T.g.v. de 
groeiende grenslaag wordt de niet-visceuze kern iets kleiner, terwijl de 
axiale snelheid erin toeneemt. De snelheden bij de binnenbocht nemen 
relatief iets meer toe, zodat de snelheidsgradiënt langs de lijn a = 0, a = 
w, groter wordt. De axiale snelheidsgradiënt in de grenslaag neemt bij de 
binnenbocht af en bij de buitenbocht toe. Dit wordt veroorzaakt door de 
secundaire stroming door de kern, die de grenslaag bij de buitenbocht dun 
houdt. In het gebied 1,5 < z < 2 ontstaat aan de binnenbochtzijde (a= 1) 
een gebied van lage axiale snelheid, doordat de (toegenomen) tangentiële 
secundaire stroming hier vloeistof met een lage axiale snelheid in de 
kernstroming injecteert. Bij toenemende z breidt het gebied van lage axiale 
snelheid zich uit van de binnenbocht naar (en soms verder dan) het centrum . 
Het axiale snelheidsmaximum ligt dan bij de buitenbocht. Volgens Liu wordt 
de volledig ontwikkelde bochtstroming al bereikt bij z • 2,5, hetgeen veel 
sneller is dan door andere onderzoekers gevonden wordt. Liu constateert ook 
(i.t.t. andere studies) dat het axiale snelheidsmaximum bij de binnenbocht 
blijft liggen. 

L...L1 
In dit gebied vindt de ontwikkeling plaats naar een volledig ontwikkelde 
bochtstroming. De •deuk• in de axiale snelheidsprofielen t.g.v. het gebied 
van lage axiale snelheid aan de binnenbochtzijde verdwijnt hierbij en er 
ontstaat een profiel met een nagenoeg lineaire snelheidsafname van de 
buitenbocht naar de binnenbocht. Volgens Olson kan hierbij in de buurt van z 
= 5 aan de binnenbochtzijde een relatief snelheidsmaximum (•overshoot•) 
ontstaan, dat het gevolg is van de secundaire stroming. De stroming is 
volgens hem bij z - 12 volledig ontwikkeld. 
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6.1.3 Het secundaire snelheidsveld 

0 ( z < 1 
De groei van de axiale grenslaag gaat gepaard met een radiële, naar het 
centrum van de buis gerichte stroming. Deze stroming is vooral zichtbaar bij 
z < 0,2. Bij toenemende z ontstaat t.g.v. de kromming van de buis een 
tangentiële vloeistofstroming vanaf de buitenbocht langs de boven- en de 
onderzijde van de bocht naar de binnenbocht. Hierdoor wordt het eerder 
genoemde secundaire radiële stromingspatroon steeds verder verstoord. De 
door de tangentiële stroming bij de binnenbocht geinjeeteerde vloeistof 
versterkt tot aan de as van de buis de radiële stroming. In het traject 
vanaf het centrum van de buis tot aan de buitenbocht werkt deze 
geinjeeteerde vloeistof de radiële stroming echter juist tegen, hetgeen het 
ontstaan van een stagnatiepunt tot gevolg heeft. Dit stagnatiepunt 
verplaatst zich bij toenemende z naar de buitenbocht, die volgens Singh 
(1974) bij z - 0,3 bereikt wordt en volgens Liu (1977) bij z - 0,6. Het 
secundaire stromingspatroon bestaat dan uit twee aan weerszijden van het 
symmetrievlak gelegen wervels. Er vindt dan nog een netto secundaire 
stroming naar de buitenbocht plaats, doordat de tangentiële naar de 
binnenbocht gerichte stroming kleiner is dan de naar de buitenbocht gerichte 
stroming door de kern. 

1 ( z ( 3 
Volgens metingen van Olson (1971), Agrawal (1978) en Olson & Snyder (1983) 
nemen de tangentiële snelheden in de grenslaag nemen toe tot z = 2,0 à 2,5. 
Deze toename gaat gepaard met een dikker wordende tangentiële grenslaag. 
Hierna volgt een afname van deze snelheidscomponent tot ongeveer 2/3 van de 
maximale waarde. De maximale tangentiële snelheid gevonden bij a = w/2, a = 
Jv/2, dus aan de boven- en onderzijde van de bocht. Ook Yao & Berger vinden 
dit maximum bij a = w/2, maar volgens hen neemt de tangentiële snelheid 
verder toe tot z ~ 9. Volgens Yao & Berger vertoont het verloop van de 
tangentiële snelheid in de grenslaag bij a= 150° tot z * 1,5 de verwachte 
toename. Hierna neemt deze snelheid echter plotseling af, hetgeen 
toegeschreven wordt aan een loslaatgebied, dat zich vanaf z = 0 bij de 
binnenbocht aan het vormen is. De secundaire stroming in de kern blijft 
volgens Agrawal naar de buitenbocht gericht. Olson constateert daarentegen 
vanaf z ~ 2 een in grootte vanaf de buitenbocht toenemend gebied bij het 
symmetrievlak, waarin de secundaire stroming naar de binnenbocht gericht is. 

LLJ 
De tangentiële snelheid in de grenslaag neemt volgens Yao & Berger nog toe 
tot z - 9, m.u.v. het loslaatgebied bij de binnenbocht. Dit gebied breidt 
zich uit tot 150° < a < 210° en binnen dit gebied zijn de tangentiële 
snelheden relatief laag. Volgens de experimentele studies verandert de 
tangentiële snelheid in de grenslaag nauwelijks meer. De secundaire stroming 
in de kern verandert nog wel. Volgens Olson gaat hier de omkering van de 
stroming in de richting van de binnenbocht door. Volgens Agrawal blijft de 
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stroming naar de buitenbocht gericht. Het punt waar de snelheidscomponent in 
de kern evenwijdig aan het symmetrievlak maximaal is, verschuift bij 
toenemende z in de richting van de boven- en onderzijde van de bocht. 

6.1.4 De ontwikkeling van de schuifspanning 

0 < z < 1 
M.b.t. het verloop van de axiale schuifspanningscomponent in het gebied 0 i 
z i 1 voorspellen zowel numerieke (Singh 1974, Liu 1977, Stewartson 1980) 
als experimentele (Talbot 1982) studies een afname in grootte als functie 
van z. Over het verloop van deze schuifspanningscomponent als functie van de 
tangentiële hoek a zijn de meningen verdeeld. Singh voorspelt bij het 
constante-totale-druk instroomprofiel voor z < 0,6 een schuifspannings
maximum bij a= w (binnenbocht), dat zich voor z > 0,6 verplaatst heeft naar 
a = 0 (buitenbocht). Volgens Liu bevindt het axiale schuifspanningsmaximum 
zich in het gehele gebied 0 i z i 1 bij de binnenbocht, terwijl het volgens 
Stewartson bij de buitenbocht ligt. Stewartson vindt bovendien dat de axiale 
schuifspanning bij a= w (binnenbocht) afneemt tot nul bij z = 0,943 en voor 
z > 0,943 weer toeneemt. Dit gedrag wordt in experimenten van Talbot 
bevestigd. 
De tangentiële schuifspanning neemt toe met toenemende z. Singh voorspelt 
als functie van a een zuiver sinusvormig verloop. Ook Liu vindt een nagenoeg 
sinusvormig verloop, waarbij echter bij toenemende z het tangentiële 
schuifspanningsmaximum zich vanaf de boven- en onderzijde van de bocht naar 
de binnenbocht verplaatst. Bij Stewartson is de verdeling over a niet geheel 
duidelijk. De tangentiële schuifspanning bij a = w, die voor z < 0,943 
gelijk aan nul is, neemt volgens hem voor z > 0,943 plotseling toe. Volgens 
Stewartson verdringen de tangentiële grenslagen hier de axiale grenslaag van 
de wand. Volgens Yao & Berger (1975) treedt bij a= w meteen vanaf z = 0 
grenslaagloslating op. Het loslaatpunt verplaatst zich bij toenemende z naar 
de buitenbocht. Bij z = 1 strekt het loslaatgebied zich ongeveer uit over 
het bereik 177° <a< 183°. 

1 < z < 3 
Bij het verloop van de axiale schuifspanning in het gebied 1 i z i 3 komen 
de diverse studies weer tot verschillende resultaten. Volgens Liu (1977) 
neemt deze schuifspanningscomponent in grootte verder af, waarbij het 
maximum zich vanaf de binnenbocht verder in de richting van de boven- en 
onderzijde van de bocht beweegt. Het minimum blijft volgens hem bij de 
buitenbocht liggen. Stewartson vindt dat de axiale schuifspanning in het 
gebied 0 i a i 2w/3, z > 1 constant blijft. Aan de binnenbochtzijde (2w/3 i 
a i w) neemt de axiale schuifspanning, na bij z ~ 1 een minimum bereikt te 
hebben, weer toe tot z ~ 2, waarna ook hier deze component als functie van z 
constant blijft. De axiale schuifspanning blijft bij de binnenbocht kleiner 
dan bij de buitenbocht. De tangentiële schuifspanning nëemt volgens Liu in 
het gebied 1 i z i 3 verder toe, waarbij het maximum zich vanaf a = 90° 

0 0 0 resp. a = 270 verplaatst naar a = 110 resp. a= 250 . Ook Stewartson 
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constateert, tot z ~ 2, een toename van de tangentiële schuifspanning, 
evenals een verschuiven van het aaximum vanaf de boven- en onderzijde van de 
bocht naar de binnenbocht. Voor z > 2 blijft deze schuifspanningscomponent 
nagenoeg constant. Bij a= • vindt Stewartson voor z > 0,943 een positieve 
tangentiële schuifspanning. 
Volgens experimenten van Choi e.a. (1979) neemt de totale schuifspanning in 
het gebied 1 i z i 3 aan de binnenbochtzijde iets af, terwijl aan de boven
en onderzijde en bij de binnenbocht een toename plaatsvindt. Vanaf z ~ 2 
ontstaat een tweetoppigverloop als functie van u, met maxima bij a = 60° en 
a= 100° . 

.z...2J 
Alleen Choi (1979) vindt in dit gebied z 2 3 nog een verandering in de 
schuifspanning. Hij constateert een verdwijnen van de tweetoppigbeid in het 
schuifspanningsverloop als functie van a, en een verschuiven van het 
schuifspanningsmaximum van de boven- en onderzijde van de bocht naar de 
buitenbocht. 

6.1.5 De inloopstroming bij een parabolisch instroomprofiel 

Over de ontwikkeling van de stroming bij een parabolisch instroomprofiel is 
in de onderzochte literatuur niet veel bekend. Alleen Olson geeft de 
ontwikkeling van het axiale snelheidsveld bij een parabolische instroming. 
Hieruit blijkt dat het axiale snelheidsmaximum zich meteen naar de 
buitenbocht verplaatst. Het •overshoot•-effect komt sterker tot uiting. Over 
de ontwikkeling van het secundaire snelheidsveld wordt in de onderzochte 
literatuur niets gezegd. Verwacht mag worden dat de ontwikkeling vooral bij 
z < 1 zal verschillen van het hierboven geschetste verloop, m.n. door het 
ontbreken van de opbouw van een axiale grenslaag. 

6.2 Vergelijking van de inloopstroming in een bocht met de stroming in een 
vertakking 

De stroming in een vertakking is in het kader van dit literatuuronderzoek 
niet diepgaand bestudeerd: de nadruk ligt op de bochtstroming. Bij een 
vergelijking van de beide situaties kunnen daarom slechts globale conclusies 
getrokken worden. Het axiale snelheidsveld in de vertakking na de 
flowdivider blijkt een aantal overeenkomsten te vertonen met het veld in een 
bocht. In beide gevallen treedt er bij de binnenbocht een gebied van lage 
axiale snelheid op, waarna een herstel naar de volledig ontwikkelde situatie 
optreedt via een •plateau• van nagenoeg gelijke axiale snelheid. Ook treedt 
er in beide situaties een axiaal snelheidsmaximum bij de buitenbocht op, zij 
het dat het maximum bij de vertakking in eerste instantie veroorzaakt wordt 
door de flowdivider. Een loslaatgebied, dat door enkele-~nderzoekers in de 
bochtstroming wordt gevonden, komt volgens Bharadvaj (1982) ook voor in de 
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halsslagadervertakking. Het wordt daar extra bevorderd door de aanwezigheid 
van de sinus. 
Het secundaire snelheidsveld in de zijtak van een vertakking vertoont 
volgens Olson (1971) het twee-wervelpatroon, zoals dat ook voorkomt in een 
bochtstroming. Bij de buitenbocht treden echter afwijkingen op t.g.v. de 
daar aanwezige grote snelheidsgradiënten en de grenslaagopbouw. Volgens 
Olson is de grootte van de secundaire snelheden in de vertakking kleiner dan 
in een bocht. Het wervelpatroon in de vertakking gaat vrij snel verloren 
nadat de zijtak van een kromme buis is overgegaan in een rechte buis. 

6.3 Voortgang van het onderzoek 

Het programma voor de rest van het afstudeerwerk is als volgt: 

i) het verrichten van visualisatiestudies m.b.v. de waterstofbellen
techniek in de bocht en in de halsslagadervertakking met zowel een 
uniform als een parabolisch instroomprofiel, 

ii) het meten van zowel het axiale als het secundaire snelheidsveld in de 
inloopstroming in een bocht met 6 = 1/6, uitgaande van een parabolisch 
instroomprofiel, 

iii) het meten van zowel het axiale als het secundaire snelheidsveld in een 
model van de halsslagadervertakking, uitgaande van een parabolisch 
instroomprofiel, 

vi) het schrijven van programma's om de metingen uit ii) en iii) weer te 
kunnen geven in de vorm van figuren, waarin lijnen van gelijke axiale 
snelheid zijn weergegeven, en figuren, waarin het secundaire snelheids
veld wordt weergegeven. 

De metingen in de bocht zullen worden vergeleken met de in dit verslag 
besproken onderzoeken naar de inloopstroming in een bocht. Bovendien 
verschaffen zij experimenteel vergelijkingsmateriaal, dat gebruikt kan 
worden in de numerieke tak van het •Atherosclerose•-project. Ook komen zo de 
problemen aan bod die zich voordoen bij het meten van secundaire snelheids
componenten. In combinatie met de metingen in de halsslagadervertakking kan 
bekeken worden, in hoeverre begrip van de stromingsverschijnselen in een 
vrlJ eenvoudige configuratie als de bocht kan bijdragen tot het begrijpen 
van de stroming in de geometrisch gecompliceerde halsslagadervertakking. Ook 
de visualisatiestudies kunnen het inzicht in de complexe stromingsverschijn
selen in de halsslagadervertakking vergroten. 
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